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Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Kongre Onursal Başkanı

Saygıdeğer

Emine ERDOĞAN
Hanımefendi

G

eleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, son yıllarda insanların daha çok
yöneldiği, Dünya Sağlık Örgütü’nün modern sağlık sistemlerini güçlendirmek
üzere teşvik ettiği bir alandır. İnsanlık tarihi kadar eski tedavi metodlarını,
bilimsel çalışmalarla harmanlayarak günümüze taşımak, gelecek nesillere karşı
sorumluluğumuzdur.
Ne yazık ki, endüstriyel çark, bizi doğal şifa kaynaklarından uzaklaştırmış, kuşaktan
kuşağa aktarılan, tecrübe yoluyla elde edilen büyük bilgi birikimi yok sayılmıştır.
Ülkemizde 2011 yılında öncülüğümüzde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı, medeniyetler beşiği Anadolu’da, tabiatın şifa
kaynaklarını yeniden keşfetmek üzere çalışmalarına başlamıştır.
Geçmişte olduğu gibi bugün de, medeniyetler arası bilgi paylaşımının önemine
ve değerine inananlar olarak, ülkemizde uluslararası düzeyde bir Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Kongresi düzenlemenin memnuniyetini yaşıyoruz. Anadolu
Tıbbı’ndan referans alarak çıktığımız bu yolda, dünyadaki uygulamaları ve açılımları
görerek, tecrübelerimizi buluşturmayı Amaçlıyoruz.
Sadece hastalıkların tedavisi için değil, hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaşamak
için de, alanın uzmanlarının yanısıra toplumun tüm kesimlerine de hitap edecek
olan bu kongre, çok sayıda uluslararası biliminsanına ev sahipliği yapacak.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ülkemizde standartlaştırılması ve
suiistimallerin, merdivenaltı uygulamaların önüne geçilmesi konusunda da önemli
bir adım olacak olan bu Girişim, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ve paydaş
kurumların desteği ile gerçekleştiriliyor.
Emek verenlere, katkı sunanlara kalbi şükranlarımı sunuyor, tüm misafirlerimize
şimdiden hoşgeldiniz demek istiyorum.
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Kongre Ev Sahipliği

T.C. Sağlık Bakanı

Sayın

Dr. Ahmet DEMİRCAN

G

ünümüzde tıp çok gelişmiştir. Nice umutsuz hastalığın tedavisi artık
mümkündür. Ancak tıbbın da çaresiz kaldığı durumlar yok değildir. Bu
nedenle son yıllarda bütün dünyada geleneksel tıbba yöneliş vardır.
Geleneksel tıp, modern tıbbın alternatifi değildir. Onun yerine ikame edilmesi
düşünülemez. Ancak modern tıbbın yanında tamamlayıcı olarak düzenlendiğinde
insan sağlığına hizmet edecektir.
Dünya Sağlık Örgütü de bu bağlamda geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı teşvik
etmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda, kadim medeniyetlerin
harman olduğu, İbn-i Sinalar’ın yetiştiği bu topraklar zengin ve özgün Yöntemlere
sahiptir. Sağlık Bakanlığı olarak dünyadaki trendlere uygun olarak bu alanda
düzenlemeler yapılmıştır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, uluslararası katılımlı bir
toplantıda bilimsel temelde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde
ve Hanımefendi’nin onursal başkanlığında gerçekleşecek bu Kongre’de Anadolu
Tıbbının dünyaya tanıtımı yapılacak ve markalaşması için çalışılacaktır.
Bu duygu ve temennilerle Kongre’nin hayırlı olmasını diliyorum.

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Kongre Başkanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

İ

lk ve orta eğitimini İstanbul’ da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden
1990 yılında mezun oldu. 1990-1992 yılları arası Diyarbakır Lice ilçesinde pratisyen
hekim olarak çalıştı. 1992 yılında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde Üroloji ihtisasına
başladı.1997 yılında Üroloji Uzmanı oldu. 2005 yılında Ürolojide Doçent ünvanı aldı.
2006 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başhekim ve üroloji kinik
şefi olarak atandı. 2012 yılında Üroloji Profesörü oldu. Türk Üroloji Derneği Yönetim
Kurulu üyeliği, Avrasya Üroonkoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Robotik
Cerrahi Derneği başkanlığı görevleri devam etmektedir.
Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
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Bildiriler Kitabı

Kongre Bilim Kurulu Başkanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı

Uzm. Dr. Elif GÜLER KAZANCI

İ

lk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesini birincilikle bitirdi. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisasını tamamladı.
Aynı Hastanede Çocuk Hematoloji-Onkoloji alanında yan dal uzmanlık eğitimi
aldı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Kliniği ve Hematoloji
Bölümünün sonrasında da Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk
Hematoloji ve Onkoloji Kliniği ile Ayaktan Tedavi Ünitesinin kuruluş çalışmalarını
yürüttü.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumunda Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan
Yardımcılığı ve Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler
Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
2016-2017 döneminde pediatri asistanlarının uzmanlık eğitiminde ders verdi.
Uzmanlık alanında ulusal ve uluslararası literatürde yayımlanmış birçok makalesi
ve çok sayıda atıf alan bilimsel yayın ve çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve iki
çocuk annesi olan Elif GÜLER KAZANCI 01 Kasım 2017 tarihinden itibaren Sağlık
Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
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Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Kongre Bilim Kurulu Başkanı

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

T

rabzon Sürmene’de doğdu. Baba adı Hasan Arslan, anne adı Ayşe’dir. Tıp
Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinden
askeri doktor olarak mezun oldu. Ankara GATA’da iç hastalıkları ve kardiyoloji
ihtisası yaptı. ABD’de Washington DC’de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri
Hastanelerinde çalıştı. GATA’da yardımcı doçent olarak görev yaptı. Bursa Yüksek
İhtisas Hastanesine atandı. Doçent olarak, KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim
Dalında öğretim üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002’de
profesör oldu. Yüzden fazla araştırması ve makalesi ulusal ve uluslararası yayınlarda
yer aldı. 22 ve 23. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 24.
Dönemde aynı Komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi. 23. Dönemde TBMM
Çocuk Hakları İzleme Komitesinin kurulmasına öncülük etti ve Başkanlığını üstlendi.
İyi düzeyde İngilizce bilen Erdöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Bildiriler Kitabı

Kongre Sekretaryası

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi
Yöneticisi- SBÜ GETAT Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Yaser
MÜSLÜMANOĞLU

1

968 yılında Hürriyeti Ebedi İlkokulu, 1972 yılında Şair Nedim Ortaokulu ve
1974 yılında İstanbul Levent Lisesinde eğitim gördü. 1974-1980 yılları arasında
İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim gördü ve Tıp Doktoru olarak mezun oldu.
1980-1981 yılları arasında Bayburt ilinde Tabip Asteğmen olarak askerlik hizmetini
yerine getirdi. 1982-1987 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesinde Üroloji İhtisası
yaptı. 1988-1991 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Üroloji Kliniğinde
Başasistan olarak görev yaptıktan sonra 1991-1999 yılları arasında aynı hastanede
Üroloji Kliniğinde Şef Yardımcılığı görevinde bulundu. 1994 yılında Üroloji Doçentliği
unvanı almıştır. Evli, 1 kız ve 1 erkek çocuk babası olan Prof. MÜSLÜMANOĞLU
İngilizce bilmektedir. Sağlık Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi almıştır.
Birçok bilimsel çalışması bulunmaktadır. Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
yapmıştır. Türk Tabipleri Birliği, Pediatrik Üroloji Derneği, Androloji Derneği, Avrupa
Üroloji Birliği, Endoüroloji Derneklerine üyedir.
Prof. MÜSLÜMANOĞLU halen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici
Başhekimilği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama
Merkezi Müdürlüğünü yürütmekte olup aynı zamanda Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu üyesidir.
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Kongre Sekretaryası

Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Uygulamaları Daire Başkanı

Dr. Mehmet Zafer
KALAYCI

K

ayseri ili Yeşilhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Zafer KALAYCI,1986 yılında
Ankara Kayaş İlokulu,1989 yılında Ankara Kayaş Ortaokulu ve 1992 yılında
Ankara Gazi Lisesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Kayseri Erciyes üniversitesi
Tıp Fakültesini bitirdi. 2013 yılında THK Üniversitesi Sosyal Bilimler den İşletme
Yüksek Lisansı yaptı. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu
Yönetimini ve 2018 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
lisanlarını tamamladı.
2001 yılında ilk Hekimlik Mesleğine Kırıkkale Sulakyurt Hamzalı Sağlık Ocağında
başladı, 2009 yılına kadar Kırıkkale ve Ankara da olmak üzere Sağlık Ocağı
Sorumlu Hekimliği,Sağlık Grup Başkanlığı,Acil Hekimliği ve Hemodiyaliz Hekimliği
görevlerini yaptı. 2009 ve 2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Özellikli Tedavi Üniteleri Birim Sorumluluğu ve Ankara İl Sağlık
Müdür Yardımcılığı görevlerini gerçekleştirdi. 2012 yılından buyana Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.
2011 yılından günümüze çok fazla sayıda Uluslararası / Ulusal kongre, sempozyum,
fuar ve çalıştaylarda konuşmacı / koordinatör / katılımcı olarak bulundu. Güney
Kore (Sağlık Bakanlığı, AKOM, KIOM) ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetleri ile GETAT
alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarını devam ettirmektedir. İslam İşbirliği
Teşkilatı üye ülkeleri arasında GETAT standardizasyonu ve ortak bilimsel çalışmalar
yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Masasının
düzenlemiş olduğu GETAT Uluslararası Standardizasyon Çalıştayları ve GETAT
Rehber hazırlıklarında Türkiye’yi temsilen aktif olarak görev yaptı.
Evli ve üç çocuk babası olan KALAYCI orta derecede İngilizce bilmektedir.
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Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Sözlü Bildiri Listesi
Sözlü Bildirinin Adı					Bildiri Sahibi
Alerjik Rinitisli Hastalarda İnfrared Termal Görüntüleme Sistemi Kullanarak
Akupunktur Tedavisinin Etkinliğinin Belirlenmesi

Prof. Dr. M.Tuğrul CABIOĞLU

Investigation Of The Clinical And Morphometric Changes Before And After
Acupuncture Treatment In Patients With Bell’s Paralysis(Bell Paralizili
Hastalarda Akupunktur Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Klinik Ve Morfometrik
Değişimlerin İncelenmesi)

Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU

Does Acupuncture Improve Quality Of Life In Patients With Carpal Tunnel
Syndrome (Cts) :An Electrophysological Prospective Study

Dr. Nihal TEZEL

Obezite Tedavisinde Aurıkular Akupunktur Uygulamasının Etkinliği

Dr. Mualla BİÇER GENÇBAY

Antihipertansif Tedavi Alan Yüksek Tansiyonlu Hastalarda Akupunkturun Etkisi

Dr. Sevgin Özlem İŞERİ ERTEN

Comparison Of Acupuncture And Wet-Cupping In Migraine Patients

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ALP

Kupa Tedavisinin Ağır Metal Düzeylerine Etkisinin Araştırılması:Ön Sonuçlar

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ERSOY

Miyofasial Ağri Sendromunda Yaş Kupa Tedavisinin Etkinliği: Randomize
Kontrollü Çalışma

Doç. Dr. Müyesser OKUMUŞ

Investigation Of The Effect Of Cup Treatment On Oxidative Stress By Biochemical Parameters

Doç. Dr. Eyüp ALTINÖZ

Evaluation Of Neural Therapy Effects In Patients With Fibromyalgia
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BİLDİRİLER
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Rahim AY
İnsanoğlu ilk kendini merak etmiş kendisini fiziksel olarak zihinsel olarak duygusal
olarak ruhsal olarak anlamaya çalışmış ve kendi varlığından hareketle tanrı ile
kâinat ile zaman ile olan ilişkisinin nasıl bir ahenk içerisinde olduğu gerçeğini
kavramaya çalışarak hakikati arama serüvenine var olduğu müddetçe devam
edegelmiştir.
Bütün bu kavramlardan hareketle inanç sistemleri gelişmiş dinler ortaya çıkmış
konuyla ilgili pek çok kategorik ayrımlar oluşturulmuştur.
Bu kategorilerin temeli olan insan varlığı ve hayatına devam edebilmesi için
kurgulanan çarkın ne olduğu konusu; bizim tebliğimizin çıkış noktasıdır.
İnsan için aslolan sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesidir. Bunun olması içinde
kâinattaki mutlak çarka, sünnetullaha, tabiat kurallarına uyması ve o çarkla
ahenk içerisinde yaşaması gerekir. Yoksa problemler rahatsızlıklar başlar marazlar
oluşur.
Konuyla ilgili problemler yaklaşımlar ve cevaplar Yahudilik açısından Hristiyanlık
açısından ve İslam açısından nasıl görülmektedir ve neler söylenerek bir pratik
gelişmiştir? Bu konu üzerinde tartışılacaktır. Üç dinde hayat sağlık hastalık ve şifa
kavramları bu tebliğin çıkış noktasıdır.
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ROMATOİD ARTRİT HASTASINA AKUPUNKTUR
UYGULAMASI
Dr. Hayriye Alp1
1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Getat merkezi, Meram Tıp fakültesi, Konya

Olgu
50 yaşında bayan hasta, 20 yıldır RA hastası olup 7 yıldır Rituxumab kullanıyor.
BMI 24,5 Kilosu 65.2 idi. Obezite, lokomotor sistem ağrıları nedeniyle kliniğimize
başvurdu. Fizik muayenesinde x-bayne deformitesi, elde ve ayak bileklerinde
kontraktürleri mevcuttu. Sağ el bileğinde de tendon rüptürü nedeniyle
operasyon skarı vardı. Ağrı sorgulamasında VAS diz için 8-9 omuz için 6-7 idi. İlaç
olarak steroid ve non steroid analjezik kullanıyordu. Hasta Hacettepe romatoloji
tarafından takip ediliyor. DAS skoru 28’dir.

Metod
Hastanın nabız muayenesi yapıldı. LR-3, GB-34,HT-7,LU-9,PC-6, Yin-Tan, ST-25,ST
36,CV-7,9 çiğ hissi alınarak iğnelendi. Kulakta sıfır, jerome, interferon, shen-men,
diz, mide noktaları alındı. Kulak akupunkturunda 0.22x1.5 mm’lik kalıcı kulak
iğneleri vücutta ise 0.20x13 mm ve 0.25x25 mm tek kullanımlık akupunktur
iğneleri kullanıldı. Hastaya başlangıçta haftada 2, daha sonra haftada 1 seans
şeklinde, toplamda 23 seans yapıldı.

Sonuç
Hastanın ayak 2.parmak kontraktürü gevşedi. Vas skoru 2’ye düştü. Das skoru 9
oldu. BMI 21.1 56.1kg oldu.
Anahtar Kelimeler; Romatoid artrit, ağrı, akupunktur

APPLYING ACUPUNCTURE TO A PATIENT WITH RHEUMATOID
ARTHRITIS
Abstract
A 50-year-old female patient has had RA for 20 years and has been using Rituxumab
for 7 years. The BMI was 24,5 Kilos 65,2. Obesity applied to our clinic due to locomotor
system pain. Physical examination revealed x-bay deformities, hand and ankle
contractures. The right wrist had an operation scar because of tendon rupture. In
pain interrogation VAS was 6-7 for shoulder 8-9 for knee. He was using steroids
and non-steroid analgesics as medication. The patient is followed by Hacettepe
rheumatology. The DAS score is 28.
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Method
The patient’s pulse was examined. LR-3, GB-34, HT-7, LU-9, PC-6, Yin-Tan, ST-25, ST
36, CV-7,9. At the ear, zero, jerome, interferon, shen-men, knee, stomach points were
taken. In the ear acupuncture, 0.20x13 mm and 0.25x25 mm disposable acupuncture
needles were used in the body with 0.22x1.5 mm permanent ear needles. The patient
initially had 2 sessions per week and then 1 session per week, with a total of 23
sessions.

Result
The patient’s foot second finger contract relaxed. Vas score down to 2. Das score was
9. BMI 21.1 was 56.1kg.
Keywords; Rheumatoid arthritis, pain, acupuncture

1.Giriş
1.1. Romatoid Artrit
Romatoid artrit kronik artrit grubuna örnektir. Buna karşın 6 haftadan daha
kısa süre anamnez veren hastalarda, akut romatizmal ateş gibi akut olaylar akla
gelmelidir. Bazen akut gut atağında olduğu gibi artrit, saatler içinde gelişebilir.
Romatoid artritli hastalarda el ve ayak parmak proksimal interfalangeal eklemlerin
tutulumu hastalığın bir özelliğidir. Osteoartritli hastalarda genellikle, bel, diz ve
kalça eklemleri gibi vücudun yükünü taşıyan eklemler tutulur. Romatoid artrit
hastasının özellikleri şöyle sıralanabilir:
•
•
•
•
•

•
•
•

Genellikle el ve ayakların küçük eklemlerini tutan kronik, ilerleyici simetrik,
eroziv, nedeni bilinmeyen bir hastalıktır.
Karekteristik özellik periferik eklemlerin simetrik sinoviti ile karekterize
periferik eklem tutulumudur.
Mevcut sinovit eroziv sinovittir.
Eklemlerde destrüksiyon, deformite olur.
Hastalık her yaşta görülebilir. En çok 30 – 50 yaşlarında sıktır. Kadın/Erkek
oranı :3-2/1’dir. Premenopozal ve nullipar kadınlarda daha sıktır. Hastalığın
patognomik belirtileri: Elde: Ulnar deviasyon, kuğu boynu deformitesi,
düğme iliği deformitesi, El bileğinde: Karpal tünel sendromu, Omuzda:
Donmuş omuz, Dizde: Baker kistidir.
Bugün için bilinmeyen antijenlerle CD4 T lenfositler aktive olur ve
proenflamatuar sitokinler salınır. T lenfositler sinoviyumu hedefler.
Sinoviyuma inflamatuar hücreler gelir ve yoğun bir inflamasyon yaşanır.
Sinovyal hücrelerde kronik iltihaba bağlı hipertrofi ve çoğunlukla
nötrofillerden oluşan infiltrasyon olur. Zamanla hücresel elemanların
prolifere olması sonucu hipertrofiye olan sinovyum villöz bir hal alır ve
kıkırdak içine parmak gibi uzanan pannus oluşur.
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Romatoid artrit tedavisinde ağır biyolojik ajanların kullanılabildiği yoğun
inflamasyonlarla giden bir hastalıktır.
1.2. Akupunkturun Analjezik Etkisi
Gate kontrol Teorisinde ağrı olarak yorumlanan sinir impuls iletimleri fonksiyonel
bir kapı ile kapatılarak önlenir. Spinal kordun dorsal boynuzundaki nöral
mekanizmalar bir kapı gibi davranarak periferal liflerden gelen impulsların
santral sinir sistemine akışı bu kapılarla düzenlenir. Periferal inputlar kapının
etkisi ile santral sinir sistemine iletilir. Kapı aynı zamanda beyinden gelen
impulsların da aşağı iletilmesini etkiler. Spinal kordun substantia jelatinozada
bulunan internöronlar ağrı duyusunun iletimi üzerinde düzenleyici etkisi vardır.
Düzenleyici etki dorsal boynuzdaki satral iletici hücrelerin aktive edilmesinden
önce başlar. A delta lifleri 30 m/sn hızla keskin, iğneleyici, iyi lokalize edilebilen,
C lifleri 2 m/sn hızla yanıcı ve inatçı karakterde ağrı oluşturur. Periferik çıplak
sinir uçlarının uyarılması nörotransmitter salınımına yol açar (Cervero F 1994,
Mense S 1993). Küçük myelinsiz C lifleri aktivitesi ile kapı açık tutularak santral
iletici hücreler santral mekanizmaları çalıştırır. A lifleri ise inhibitör etkilidir
ve kapıyı kapalı tutarlar. Böylece santral iletici hücreler aktive olamaz. Santral
iletici hücrelerin en son boşalımı büyük ve küçük liflerin rölatif aktivitelerine
bağlıdır. Bu aktivitelerinin hangisi baskın ise kapı açılır veya kapanır. Melzack bu
kavramı daha da ileriye götürerek herhangi bir periferik uyarı olmaksızın dorsal
boynuzdan kortexe kadar uzanan iletim yollarındaki bazı anormal aktivitelerin
ağrı oluşturabileceğini iddia etmiştir.(Çevik C.2001)
Klasik ağrı teorisinde ağrı, görme işitme gibi bir duyudur. Ağrıya sebep olan
stimulusun gücü ile orantılı olarak oluştuğu yerden kortexe iletilen bir duyudur.
Ağrı çıplak sinir uçları ile algılanır. Spinal ganglion hücrelerinin axonlarından ve
reseptörlerle alınır, ilgili omurilik segmentinin dorsal kolonundan girer, medulla
spinalis içerisinde anterolateral kısımda ilerler, lateral spinotalamik traktus ile
talamusa oradan da serebral kortex duyu alanına gider. Ağrı normal bir duyu
olarak kabul edilmez sadece patolojik hallerde duyulur. Bu sırada nosiseptif
denilen ağrı reseptörleri aktive olur. Nosiseptörler aşırı mekanik, sıcak, soğuk
ve kimyasal etkiler sonucu oluşan doku tahribatı ile uyarılırlar. Böylece vücudun
kendini koruma mekanizmalarını devreye sokarlar. Ağrı duyusunun kendine has
bir afferent sistemi mevcuttur ve bu sistem normalde inaktiftir. Nosiseptörlerden
doğan aşırı stimuluslar nosiseptif afferent sistemi ile cortexe gelir. Nosiseptif
resptör sistemi birbirinden kesintisiz devam eden plexuslardan oluşur.
Plexuslar mylinsiz sinir lifleri içerir ve bütün kan damarlarını çevreler. Normalde
inaktif olan plexus sistemi doku gerilmeleri, laktik asit artışı, K+ yükselmesi,
pH’nın 6’nın altına düşmesi, 5-hidroxitriptamin, polipeptid kininler, serotonin,
histamin, prostaglandinler gibi kimyasallların ortaya çıkması ile aktive olurlar.
Afferent sistem boyunca da kortexe iletilirler(Çevik C 2001). Substans P (SP) ve
taşikininlerin lokal salınımı vazodilatasyon ve plazma ekstravazasyonuna yeter
miktarda ise ödem meydana gelmesine sebep olur. (Dray A 1994 ) P maddesi
mast hücrelerinden histamin salgılatır( Schouenborg J 1986, Sorkin L 1993)
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1.3. Akupunkturun İmmüniteyi Artırıcı Etkisi
Akupunktur hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Lökositlerin sayılarında
opsoninlerin, kininlerin ve antikorların seviyelerinde değişiklik yapar. İmmün
aktivitenin düzenlenmesini sağlar. İmmün sistem aktivite düzenlenmesi 3
faktörle oluşturulur:
1. Sitokinler
2. Timüs hormonları ve salgılanan diğer maddeler
3. Siklik nükleotidler
Akupunkturun sitokinler üzerinde etkin olduğu gösterilmiştir. Özellikle T
lenfositler üzerinde çalışmalar mevcuttur; lenfositlerden interferon salınımını
artırıcı etkisi gösterilmiştir. Lökosit sayısı akupunktur uygulamasından yaklaşık
3 saat sonra artmaya başlar, artış 24 saat boyunca devam eder. Karaciğerdeki
retiküloendoteial sistem hücrelerinde fagositik aktvitenin uygulamanı
6.gününde %49, 12.gününde %63 oranında arttığı tesbit edilmiştir. Başlangıçta
IgM artarken 5. güne doğru azalır. Kalın bağırsak-4 (LI-4) ve mide-36 (St-36)
noktalarının uyarılması ile T-helper sayısında artış gözlenmektedir. Akupunktur
hem humoral hem de hücresel fonksiyonları artırmaktadır(Çevik C 2001). Kou W
ve arkadaşları sağlıklı gönüllülerde lökosit sirkülasyonuna akupunkturun etkisini
randomize tek kör bir çalışma ile incelemişlerdir. Hastaların ST36, LI11, SP10 ve
GV14 noktalarının uyarılmıştır. İğneleme öncesi ve sonrası kan örnekleri alınmıştır.
Eş zamanlı tansiyon ve kalp hızları da ölçülmüştür. Akupunktur uygulaması ile 3.
Seanstan sonra lökosit ve lenfosit sayılarında anlamlı bir azalma tespit edilmiştir.
Serum kortizol ve norepinefrin düzeyleri değişmemiştir( Kou W 2005 ).
Profesör Kahan ve Mont Pellier (Texas Medical School), J. Bossy( Neimes Tıp
fakültesi) immün sistemin düzenlenme mekanizmalarının akupunkturun YinYang kavramlarına denk düştüğünü ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır. İmmün
sistem ile akupunkturun etkileşimi sinir sistemi üzerinden olmaktadır. Sinir
sistemi immün sistemi modüle ederken akupunkturun mekanizmasına da
aracılık etmektedir(Çevik C.2001).
Opioid peptidleri hücrelerin içinde veya yüzeylerinde olabilir; plazma hücreleri
ve makrofajlar kendi opioid peptidlerini üretir. Lökosit interferonunda
opioid aktivite gözlenir. Nöroendokrin ve immün sistem arasında bağlantılar
vardır. Opioid maddeler bir seri fonksiyonu modüle ederler. Opioid peptidler
nöroendokrin ve immün sistemle ilişkilidirler. Santral sinir sisteminde geçici
ve tonik etkileri vardır. Stres NK hücrelerinde supresyona dolayısıyla kanserli
hücrelerle mücadelede başarısızlığa neden olur( Çevik 2001)

2.Olgu
50 yaşında bayan hasta, 20 yıldır RA hastası olup 7 yıldır Rituxumab kullanıyor.
BMI 24,5 Kilosu 65,2 idi. Obezite, lokomotor sistem ağrıları nedeniyle kliniğimize
başvurdu. Fizik muayenesinde x-bayne deformitesi, elde ve ayak bileklerinde
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kontraktürleri mevcuttu. Sağ el bileğinde de tendon rüptürü nedeniyle
operasyon skarı vardı. Ağrı sorgulamasında VAS diz için 8-9 omuz için 6-7 idi. İlaç
olarak steroid ve non steroid analjezik kullanıyordu. Hasta Hacettepe romatoloji
tarafından takip ediliyor. DAS skoru 28’dir.

Metod
Hastanın nabız muayenesi yapıldı. LR-3, GB-34,HT-7,LU-9,PC-6, Yin-Tan, ST-25,ST
36,CV-7,9 çiğ hissi alınarak iğnelendi. Kulakta sıfır, jerome, interferon, shen-men,
diz, mide noktaları alındı. Kulak akupunkturunda 0.22x1.5 mm’lik kalıcı kulak
iğneleri vücutta ise 0.20x13 mm ve 0.25x25 mm tek kullanımlık akupunktur
iğneleri kullanıldı. Hastaya başlangıçta haftada 2, daha sonra haftada 1 seans
şeklinde, toplamda 23 seans yapıldı.

Sonuç
Hastanın ayak 2.parmak kontraktürü gevşedi. Vas skoru 2’ye düştü. Das skoru 9
oldu. BMI 21,1 56.1kg oldu.

3.Tartışma
İskelet kaslarının ağrıları meridyen tedavisi ile giderilirken endorfin sistemi
aktive olur. Özel noktalar uyarılınca hipofiz bezine stimulus gider, endorfinler
salınır(20-200 çeşit). İnsandan elde edilen endorfinlerin morfinden 50 kat daha
güçlü analjezik olduğu tespit edilmiştir. Endorfinler ağrının merkeze geçişini
önlerler. Hastalık ve hastalığın ortaya çıkış zamanı ile endorfinlerin arasında bir
ilişki vardır. Ağrının azaltılmasında bu endorfinlerin yapım ve yıkım hızı arasındaki
denge önemlidir. Non-muskuloskeletal hastalıklarda ise endorfinden ziyade
organ enerji dengelenmesi söz konusudur. Enerjinin bir kanaldan diğer kanala
akışının sağlanması tıkanıklıkların giderilmesi vücudun kendi kendine tamirine
olanak sağlar(Çevik C 2001).
Bonghan sistemi(BS) 1960’larda Bongham Kim tarafından keşfedilmiştir.
Bonghan sisteminin memelilerin hayatını sürdürmesinde önemli bir yeri
olduğu birçok çalışmada gösterimiştir. BS bilinen kan ve lenfatik dolaşımından
bağımsız bir sistemdir. Memelilerin tüm vücudunu boylu boyunca saran bir
network ağı şeklindedir. 1962’de rapor edildiği çalışmalarda stem celllerin
depolandığı, akupunktur meridyenleri olabileceği ve kanser metastazlarında
rol oynayabileceği belirtilmektedir. İlk çalışmalar 1962’ de yapılmasına rağmen
sitemin çok küçük, translüsent ve optik olarak ayıt edilmesindeki güçlüklerden
dolayı bu konuda çalışmalar çok yavaş ilerlemektedir. 2000 yılında, KwangSup Soh’un çalışmalarıyla BS yeniden incelenmeye başlanmıştır. 2010
yılında primovasküler sistem olarak yeniden adlandırılmıştır. Günümüzde de
primovasküler sistemi görüntüleme teknikleri alandaki güçlüklere rağmen
devam etmektedir(Kang KA 2016 ). Meridyenlerin varlığı konusunda ülkemizde
de özellikle kadavra çalışmalarıyla anatomistler tarafından yapılmaktadır. Teknik
zorluklar aşıldığı takdirde bu konuda kanıta dayalı çalışmalar artacaktır.
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Sonuç
3000 yıllık geçmişi bulunan akupunkturun pek çok hastalıkta iyileştirici
etkisi bulunmaktadır. Mental hastalıklardan postoperatif ağrılara kadar
geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Akupunktur vücudun kendi kendisini
tamir etme mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Yaşamsal enerji olan
Qi’nin, primovasküler sistemde akışı düzenlenerek hastalıkların tedavisi
Amaçlanmaktadır. Akupunktur vücut, kulak, skalp, elektro, manuel olarak
kombine şeklinde uygulanabilir. Teknik zorluklar aşıldığında akupunkturun etki
mekanizmaları daha iyi anlaşılacaktır.
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DONUK OMUZ AĞRISINDA AKUPUNKTUR TEDAVİSİ
Dr. Hayriye Alp1
1

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Getat merkezi, Meram Tıp fakültesi, Konya

ÖZET
Omuz eklemi yüzeyel eklemlerden biridir. Omuz eklemi; skapulo-thorasik,
sternoklavikuler, acromioklavikuler, gleno-humeral eklemlerden oluşur.
Fonksiyonel hareket thorax, sternum, klavikula’ ya dağılmıştır. Rotator kuf
kaslarında yırtık, tendinit, a/c hastalığı, impegement sendromu kronik ağrı
nedenleri arasındadır. Hastaların donuk omuz operasyonlarından memnuniyet
derecesi oldukça düşüktür. Donuk omuz tanısında usg ve x-ray kullanılmaktadır.

Olgu
55 yaşında erkek hasta eski voleybol oyuncusu, ağrılı omuz eklem hareketlerinde
kısıtlılığı mevcut. Özgeçmişinde insomnia, submandıbuler lithiazis, fmf, amiloidozis
geçirilmiş appendektomi, hipertrigliseridemi, katarakt mevcut. VAS 7. Vücut
akupunkturunda LI-14, GV-14,LI-16 noktaları ve kulakta servikal, sıfır, shenmen, omuz, jerome noktaları alındı. Tek kullanımlık 0.25x25mm ve 0.13x20mm lik
akupunktur iğneleri çiğ hissi alınarak kullanıldı.

Sonuç
2 seans sonra uykusuzluk düzeldi, ağrısı azaldı, vas 3 oldu.

Tartışma
Akupunktur uygulaması kas spazmlarına etki ederek pasif eklem hareket açıklığını
artırabilir. Akupunktur uygulaması 1 gün sonra bile vas skorunu düşürebilir.
Anahtar Kelimeler; akupunktur, donuk omuz, ağrı

ACUPUNCTURE TREATMENT İN DULL SHOULDER PAİN
ABSTRACT
İntroduction
The shoulder joint is one of the superficial joints. Patient satisfaction is very low
from operations performed on supra spinatus tendinitis, impegement, dull shoulder
events

Case
Body acupuncture needles was applied LI-15( in area of the anterior depression below the anterior pole of the acromion), GV-14, LI-14(at the insertion of the medial
part of the deltoid muscle), LI-16 (ın the angle between the acromion and the clavicle
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in the area of the posterior joint space of acromioclavicular joint above the supraspinatus muscle). 20 minutes after needles are removed In ear shen men, shoulder, zero,
jerome points were needeled.

Result
2 session after insomnia recoveried. Vas was 3.

Conclussion
Acupuncture provides a promising effect on healing the motor. With acupuncture
therapy, it is suggested that relaxation is provided in the muscles of the patient, the
passive movements are increased, and the range of motio is increased.
Key words; acupuncture, shoulder pain, treatment

1.Giriş
1.1.Omuz Eklemi
Omuz eklemi yüzeyel eklemlerden biridir. Boyun ve dirsek, koldaki patoljiler
de omza yansıyabilmektedir. Habituel çıkıklarda, supra spinatus tendinitinde,
impegement, donuk omuz olaylarında, spor salonlarında ağır kaldırma sonucu
oluşan dejenerasyonlarında yapılan operasyonlardan hasta memnuniyeti
oldukça düşüktür. Omuzdaki problemli alanı lokalize etmek için omuz testlerini iyi
bilmek gerekir. Hangi ligamentin hengi derecede sorunu olduğu tanımlanmalıdır.
İmpegement sendromunda her üç yapı (kas, tendon, kemik ) etkilenmiştir.
1.2. Omuz Eklemi Hastalıkları Ayırıcı Tanısı
Ayırıcı tanıda rotator cuf tendiniti, adhesiv capsülit, A/C eklem hastalığı, instabilite,
impegement, nörolojik injury gözönünde bulundurulur. Omuz eklemi; skapulothorasik, sternoklavikuler, acromioklavikuler, gleno-humeral eklemlerden oluşur.
Fonksiyonel hareket thorax, sternum, klavikula’ ya dağılmışır.
1.3. Omuz Muayenesi
İnspeksiyon
Deltoid atrofisi, A/C eklem üzeri kabarıklık, skapular winging, cilt ekimoz
görülebilir. Omuz arkasında sulkus olması çok yönde instabilite olduğunu
gösterir.
Palpasyon
Subakromiyal bursa, biceps tendon, deltoid insertionu, korokoid proçes,
supraspinatus tendon palpe edilir.
Range of motion
Abduksiyon 1800
Flexiyon 1800
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İnternal rotasyon 60-850 (donuk omuzda hareket kısıtlaması oluşur.)
External rotasyon 90-1350
Horizontal flexiyon 1300 dur. Donuk omuzda hareket kısıtlaması oluşur.
Manuel kas testi ile deltoid ve supraspinatus test edilir. Adheziv kapsülit te
skapulo-thorasik disfonksiyon vardır. impegement ta Hawkins testi ile 900
flexiyon pasif iç rotasyonda hastanın yüz ifadesi bakılır. Speed testi ile 900
flexiyonda ön kol supinasyonda aşağı bastırmaya karşı direncine bakılır. skapular
duvar ittirme testi ile duvarı iterken skapula alt köşesi ile spinöz proçes arası
mesafelerin arası fark 0.5cm den fazlalık önemli bulgudur. Labral testlerde laksite
tespit edilebilir(Doğan H 2013).
1.4. Mekanoreseptörler
Dokularda ayrıca nosiseptif reseptörlere ek olarak mekonoreseptörler bulunur.
Bu resptörlerden kalkan uyarılar da kalın ve ince liflerle taşınır. Kalın lifler
mekanoreseptör lifleri, ince lifler nosiseptör afferent lifleridir. İnce liflerin kalınlığı
5mikrometreden az olup somatik visseral olarak dorsal boynuzdan içeri girerler.
Girişte spinal bazal nukleusta sinaps yaparlar. Sinirin bu nukleustaki aktivitesi
anterolateral trakt ile beyne ulaşır, limbik sistemde ağrı olarak algılanır. Önce
periferal nosiseptif irritasyonla bazal spinal nukleuslar depolarize olur ve
sonra uyarı beyne gönderilir. Aksi halde ağrı duyulmaz. Ağrının beyne ulaşıp
ulaşmaması ile ilgili 2 mekanizma vardır: biri mekanoreseptör afferentleridir. (
apikal spinal nukleusla sinaps yapar, çapı 5-20 um arasındadır) Snapstan çıkan
internöron bazal spinal nukleusta nosiseptif afferent axonu ile sinaps yapar
(Çevik C.2001).
Mekanoreseptörlerden alınan bilgi inhibisyon yapan impulstur ve nosiseptif
afferent impulsunun beyne taşınmasını engeller. Fizik tedavide kullanılan
doku vibrasyonu, elektriksel stimulasyon, ağrıyan yere masaj yapılması,
akupressör mekanoresptörlerin uyarılarak nosiseptif afferent liflerin inhibe
edilmesi ile açıklanabilir. Bu sistemde mekanoreseptörlerin afferentleri inhibitör
etkilidir(Veves A 2008 ), nosiseptif afferent uyarının beyne ulaştırılmasında
supresif etki eder. Eğer mekanoresptör aktivitesi yüksek tutulursa ağrı kortexe
ulaşmaz. Akupunktur işte bu mekanoresptör afferent aktiviteyi artırarak ağrıyı
kesiyor olabilir. Akupunkturun beyne gönderdiği impulslar fonksiyonel manyetik
rezonans çalışmaları ile gösterilebilmektedir. Sağlıklı gönüllülerle akupunktur
yapılan hastaların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleri farklıdır( Kaptchuk
TJ 2010, Cho SY 2013 )
1.5. Akupunkturun Motor İyileştirici Etkisi
Akupunktur motor iyileşmede umut verici etki sağlamaktadır. Akupunktur
tedavisi ile ağrısı ortadan kalkan hastanın kaslarında relaksasyon sağlandığı,
pasif hareketlerin arttığı, range of motio’nun arttığı ileri sürülmektedir. Motor
bozuklukla Sonuçlanan pleji durumlarında fizik rehabilitasyona olanak
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sağlanabilir (Shin BC 2007 ). Akupunkturun beyin motor fonksiyonları üzerine
yaptığı reorganizasyonun etki mekanizmaları hala net değildir. Akupunkturun
motor fonksiyonlar üzerine etkisinin, felç zamanı ve oluşan deficitin ciddiyetine
bağlı olduğu bildirilmiştir( Bai L 2014 ). Felç geçiren hastalar ne kadar erken
akupunktur tedavisine alınırsa akupunktur tedavisi o kadar etkili olacaktır.
Akupunktur temelde sol ve sağ hemisferlerdeki primer motor kortex, premotor
kortex, talamus ve serebellum arasındaki network bağlantısını artırır. Motor
iyileşmenin 2 hafta sonrasında özellikle sol hemisferin primer motor korteksinde,
insula, serebellum, bazal ganglionda daha yoğun olduğu bildirilmektedir( Bai
L 2014 ). Karşı hemisferde bile 30 içerisinde strok sonrası adaptif değişiklikler
saptanmıştır. Bu adaptif değişiklikler arasında korteks tabakalarında dendritik
hacimde ve sinaps sayısında artış görülmektedir. Bauhui ve arkadaşları deneysel
stroke vakalarında, skalp akupunkturu ile GV-20 noktasının uyarılmasının,
nöroprotektif etki sağladığını, stroke volümünü azalttığını, nörolojik fonksiyonları
geliştirdiğini belirtmiştir( Wang WW 2014 ). Injuryden 2 yıl sonrasına kadar bütün
fonksiyonel(motor, sensoriyal) skorlarda iyileşme gösterilmiştir( Hegyi G 2012
). Stroke hastalarında vücut akupunkturu ile skalp akupunkturunun kombine
edilmesi sinir foksiyon hasarını azaltabilir ve extremite hareketlerini kolaylaştırır(
Kaptchuk TJ 2010).

2.Olgu
55 yaşında erkek hasta eski voleybol oyuncusu, ağrılı omuz eklem hareketlerinde
kısıtlılığı mevcut. Özgeçmişinde insomnia, submandıbuler lithiazis, fmf,
amiloidozis geçirilmiş appendektomi, hipertrigliseridemi, katarakt mevcut.
VAS 7. Vücut akupunkturunda LI-14, GV-14,LI-16 noktaları ve kulakta servikal,
sıfır, shen-men, omuz, jerome noktaları alındı. Tek kullanımlık 0.25x25mm ve
0.13x20mm lik akupunktur iğneleri çiğ hissi ile kullanıldı.
Sonuç
2 seans sonra uykusuzluk düzeldi, ağrısı azaldı, vas 3 oldu.

3.Tartışma
Akupunkturun kronik boyun ve omuz ağrılarında randomize kontrollü çalışmaları
mevcuttur. Akupunktur uygulaması kas spazmlarına etki ederek pasif eklem
hareket açıklığını artırabilir. Akupunktur uygulaması 1 gün sonra bile vas skorunu
düşürebilir( Nabeta T 2002)
Mekanoreseptörlerden alınan bilgi inhibisyon yapan impulstur ve nosiseptif
afferent impulsunun beyne taşınmasını engeller. Fizik tedavide kullanılan
doku vibrasyonu, elektriksel stimulasyon, ağrıyan yere masaj yapılması,
akupressör mekanoresptörlerin uyarılarak nosiseptif afferent liflerin inhibe
edilmesi ile açıklanabilir. Bu sistemde mekanoreseptörlerin afferentleri inhibitör
etkilidir(Veves A 2008), nosiseptif afferent uyarının beyne ulaştırılmasında
supresif etki eder. Eğer mekanoresptör aktivitesi yüksek tutulursa ağrı kortexe
ulaşmaz. Akupunktur işte bu mekanoresptör afferent aktiviteyi artırarak ağrıyı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

35

Bildiriler Kitabı

kesiyor olabilir. Akupunkturun beyne gönderdiği impulslar fonksiyonel manyetik
rezonans çalışmaları ile gösterilebilmektedir. Sağlıklı gönüllülerle akupunktur
yapılan hastaların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleri farklıdır( Kaptchuk
TJ 2010, Cho SY 2013).
İskelet kaslarının ağrıları meridyen tedavisi ile giderilirken endorfin sistemi aktive
olur. Özel noktalar uyarılınca hipofiz bezine stimulus gider, endorfinler salınır(20-200
çeşit). İnsandan elde edilen endorfinlerin morfinden 50 kat daha güçlü analjezik
olduğu tespit edilmiştir. Endorfinler ağrının merkeze geçişini önlerler. Hastalık
ve hastalığın ortaya çıkış zamanı ile endorfinlerin arasında bir ilişki vardır. Ağrının
azaltılmasında bu endorfinlerin yapım ve yıkım hızı arasındaki denge önemlidir. Nonmuskuloskeletal hastalıklarda ise endorfinden ziyade organ enerji dengelenmesi söz
konusudur. Enerjinin bir kanaldan diğer kanala akışının sağlanması tıkanıklıkların
giderilmesi vücudun kendi kendine tamirine olanak sağlar.

Sonuç
3000 yıllık geçmişi bulunan akupunkturun pek çok hastalıkta iyileştirici
etkisi bulunmaktadır. Mental hastalıklardan postoperatif ağrılara kadar
geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Akupunktur vücudun kendi kendisini
tamir etme mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Yaşamsal enerji olan
Qi’nin, primovasküler sistemde akışı düzenlenerek hastalıkların tedavisi
Amaçlanmaktadır. Akupunktur vücut, kulak, skalp, elektro, manuel olarak
kombine şeklinde uygulanabilir. Teknik zorluklar aşıldığında akupunkturun etki
mekanizmaları daha iyi anlaşılacaktır.
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SİNÜZİT BAŞAĞRISINDA AKUPUNKTUR UYGULAMASI
Dr. Hayriye Alp1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, GETAT Uygulama Merkezi, Meram Tıp Fakültesi,
Konya

1

ÖZET
Akupunktur noktaları meridyenler üzerinde cilt üzerinde bulunurlar; ısı, ışık, bası,
iğne ile uyarılabilirler. Sinüzite bağlı başağrısı mide, safrakesesi, meridyeninden
noktalar kullanılarak giderilebilir. Olgu 42 yaşında erkek hastanın anamnezinde
alerjisi mevcuttu. Hastanın şiddetli başağrısı ve uykusuzluk şikâyeti mevcut. Vas;5.
Hastanın GV-14, ST-8 noktaları tek kullanımlık akupunktur iğnesi ile iğnelendi.
Akupunktur iğneleri çiğ hissi alınarak 0,5-1 cun derinliğinde 20dk. kaldı. İşlem
sonrası sedasyon meydana geldi ve rahatlayan hasta uyudu.

Tartışma
Akupunktur noktaları yüzeyel ve elektrik direnci negatif noktalardır. Akupunktur
noktalarının uyarımı ile hem hücresel hem de humoral bağışıklık fonksiyonları
artar. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada ST-36, LI-11,SP-10,GV-14
noktaları uyarılarak lökosit sayısında artış tesbit edilmiştir. Konvansiyonel
akupunktur uygulaması ile sinüzitte yumuşak doku ödemi azalmaktadır. Kou
ve ark. Sağlıklı gönüllülerde randomize ve tek kör bir çalışma ile kanda dolaşan
lökositler üzerinde akupunkturun etkisi gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler; sinüzit, başağrısı, akupunktur.
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ACUPUNCTURE APPLICATION ON SINUSITIS HEADACHE
ABSTRACT
The acupuncture points used in the treatment are linear meridians on the skin, located on the canals.

Case
42 years old male. In his history, has got allergy. He has got severe headache dependent sınusıtıs. There are vas; 5 and insomnia. Body Acupuncture needles are applıcated on his head region ( ST-8 (4,5 cun lateral to the midline and 0,5 cun within the
anterior hairline, at the corner of the forehead) bilateral. And needleed GV-14. 20
Minutes waited. Sedasyon was occured.

Result
Sedasyon was occured and patient was relief his headache and he was slept.

Discussion
These points can be stimulated by needle, push, ultrasound, light or electric current.
Acupuncture increases both humoral and cellular functions (1). Kou W and colleagues examined the effect of acupuncture on circulating leukocytes in healthy volunteers in a randomized, single-blind study. The patients’ ST36, LI11, SP10, and GV14
points were stimulated.
Key words; sinusitis, acupuncture, pain

1.Giriş
Geleneksel ve Tamamlayıcı Yöntemlerden biri olan Akupunktur, cilt üzerinde
belirli nokta ya da noktaların iğnelenmesi ile tedavi sağlayan bir Yöntemdir.
Türkiye’de sıklıkla ağrı giderilmesinde kullanılmaktadır. Akupunktur tedavisinde
Amaç sadece semptomları ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda hastalıkları
tedavi etmektir. Tedavide kullanılan akupunktur noktaları cilt üzerinde doğrusal
meridyenler, kanallar üzerinde yerleşmiştir. Bu noktalar iğne, basma, ultrason,
ışık veya elektrik akımı ile uyarılabilirler. Akupunktur tedavisi ile bu noktaların
etkilenmesine dayanmaktadır. Akupunktur latince bir kelimedir. İğne anlamına
gelen ‘acus’ delmek anlamına gelen ‘punctura’ kelimelerinden oluşur. Akupunktur
öğretisi bir usta çırak ilişkisi içinde olmaktadır (Çevik C.2001)
1.1 Akupunktur tedavisinin Batı tıbbından farkı
Batı tıbbının mekanik bir bakış açısıyla bir makine olarak gördüğü insan vücudunu
akupunktur ruh ile beraber düşünür. Eğer böbreklerinizle ilgili bir probleminiz
varsa korkuya açık, dalağınızla ilgili bir probleminiz varsa hep kötü şeyler
olacakmış gibi kaygılı bir yapınız var demektir. Tedavi esnasında hem organ hem
de o organın hastalanması ile ortaya çıkan psikolojik sorun giderilmeye çalışılır.
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Akupunktura göre her hastalığın kendisine has bir psikolojisi vardır. Batı tıbbına
göre bedenin rahatsızlık veren kısmı tamir edilebilir ise edilir yoksa alınır. Böylece
hekimin işi sona erer. Bu yaklaşımla beden bir arada tutulmamış onu parçalara
ayırmış oluruz. Uzmanlık eğitimleri ile uzman hekimler bedenin sadece kendi
uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımları ile ilgilenirler. Akupunktur ise bütüncül bir
yaklaşımla modern tıbba insan parçalarının tek tek toplamından oluşmadığını,
her parçanın bütün içerisinde birbiri ile ilişkili olduğunu ve tedavide önemli
olanın bütünlüğün muhafazası olduğunu bildirmektedir.
1.2 Akupunkturun ülkemizde uygulanması
Akupunktur yanlış bir anlayışla mevcut tıbbın bir rakibi olarak alternatifi gibi
görülmüştür. Akupunktur mevcut tıbbın bir rakibi değil onun bir tamamlayıcısıdır.
Diğer ülkelerde hekim olmayanlarca uygulanmasından dolayı hekimlerin hep
tepkisini çekmiştir. Ancak ülkemizde akupunktur uygulaması için Sağlık bakanlığı
tarafından sadece hekim ve diş hekimlerine(kendi alanlarında uygulaması için) ve
veteriner hekimlere verilmektedir. Akupunktur tedavisinin hastanelere girmesi
ile akupunkturun etkilerini izah etmek ve mevcut tıpla karşılaştırarak bazı yeni
şeyler keşfetmek imkânı ortaya çıkacaktır.
1.3 Akupunkturun tarihçesi
Tarihçe
Geleneksel Çin tıbbının en az 3000 yıllık bir geçmişi vardır. Milattan önce 1000
yıllarında Shang hanedanı zamanının arkeolojik Bulguları arasında akupunktur
iğnelerine rastlanmıştır. Han hanedanı (MÖ 206 ve MS 220) zamanında
akupunkturun teorik ve pratik temelleri iyice belirlenmiştir. Milattan önce
4.yüzyıla kadar birçok kitaplar yazılmıştır. Bunlardan en önemlisi Sarı imparator
Huang Di Nei Jing ve onun veziri arasında geçen konuşmalar tarzında kaleme
alınan ‘Yellow Emperor’s Classic’ adlı kitaptır. Kitabın ikinci kısmı ruhani
kısımda akupunktur üzerine yoğunlaşılmıştır. Akupunktur Çin’de 600 yıllarına
kadar bazı aileler aracılığı ile uygulanmış, aileler onu bir sır gibi soydan soya
nakletmişlerdir. Tang hanedanı zamanında tıp öğretiminde akupunktur öğretimi
de başlamıştır. Bir Türk hekimi olan İbn-i Sina da 1100 yıllarında enerji kanalları
veya meridyenlerden bahsetmiş, nabız muayenesi ile hastalıkların teferruatlı bir
şekilde teşhis edilmelerini anlatmıştır.
1.4 Akupunkturun analjezik etkisi
Analjezik etkiden kasıt akupunkturla ağrının giderilmesidir. Akupunktur birçok
ağrıyı etkin bir şekilde gidermektedir. Akupunkturun ağrıyı giderme ile ilgili
birkaç teori mevcuttur. Önce ağrı kavramı üzerinde açıklama yapmak gerekir.
Ağrı, doku harabiyetinin eşlik ettiği hoşa gitmeyen emosyonel bir durum olarak
tanımlanmaktadır. Emosyonel bozukluk limbik sistemdeki anormal aktiviteden
doğmaktadır. Ağrı ilk 3 ay süreli akut, 3 aydan daha uzun süreli devam eden ağrı
ise kronik ağrı olarak nitelendirilmektedir. Akut ağrı fizyolojik boyutu olup vücut
için koruyucu nitelikte iken kronik ağrı koruyucu özellikleri bulunmamaktadır.
Kronik ağrı nöropatik, visseral veya mixt tip olabilmektedir.
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2.Olgu
Sinüzite bağlı başağrısı mide, safrakesesi, meridyeninden noktalar kullanılarak
giderilebilir. Olgu 42 yaşında erkek hastanın anamnezinde alerjisi mevcuttu.
Hastanın şiddetli başağrısı ve uykusuzluk şikâyeti mevcut. Vas;5. Hastanın GV14, ST-8 noktaları tek kullanımlık akupunktur iğnesi ile iğnelendi. Akupunktur
iğneleri çiğ hissi alınarak 0,5-1 cun derinliğinde 20dk. kaldı. İşlem sonrası
sedasyon meydana geldi ve rahatlayan hasta uyudu.

3.Tartışma
Akupunkturun sitokinler üzerinde etkin olduğu gösterilmiştir. Özellikle T
lenfositler üzerinde çalışmalar mevcuttur; lenfositlerden interferon salınımını
artırıcı etkisi gösterilmiştir. Lökosit sayısı akupunktur uygulamasından yaklaşık
3 saat sonra artmaya başlar, artış 24 saat boyunca devam eder. Karaciğerdeki
retiküloendoteial sistem hücrelerinde fagositik aktvitenin uygulamanı
6.gününde %49, 12.gününde %63 oranında arttığı tesbit edilmiştir. Başlangıçta
IgM artarken 5. güne doğru azalır. Kalın bağırsak-4 (LI-4) ve mide-36 (St-36)
noktalarının uyarılması ile T-helper sayısında artış gözlenmektedir. Akupunktur
hem humoral hem de hücresel fonksiyonları artırmaktadır(Çevik C. 2001). Kou W
ve arkadaşları sağlıklı gönüllülerde lökosit sirkülasyonuna akupunkturun etkisini
randomize tek kör bir çalışma ile incelemişlerdir. Hastaların ST36, LI11, SP10 ve
GV14 noktalarının uyarılmıştır. İğneleme öncesi ve sonrası kan örnekleri alınmıştır.
Eş zamanlı tansiyon ve kalp hızları da ölçülmüştür. Akupunktur uygulaması ile 3.
Seanstan sonra lökosit ve lenfosit sayılarında anlamlı bir azalma tespit edilmiştir.
Serum kortizol ve norepinefrin düzeyleri değişmemiştir.
Akupunktur tedavisi sırasında beyin elektriksel aktivitesi değişiklikler gösterir;
EEG’de δ ve θ dalgaları azalır. Bu yüzden uyku bozukluklarının tedavisinde
kullanılır. Tedavi sırasında bile birçok hastanın uykuya daldığı görülmüştür.
Tedavi sonrasında kişiler kendini dinlenmiş ve stresten arınmış hisseder. Beyin
dalgalarında yaptığı değişiklikten dolayı epilepsi, davranış bozukluğu, fobiler,
ilaç bağımlılığı, anksiete durumlarında kullanılmaktadır. Wang ve arkadaşlarının
çalışmalarında kulak akupunkturunun sedasyon yapıcı etkisi gösterilmiştir. (
Wang SM 2001)

Sonuç
3000 yıllık geçmişi bulunan akupunkturun pek çok hastalıkta iyileştirici
etkisi bulunmaktadır. Mental hastalıklardan postoperatif ağrılara kadar
geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Akupunktur vücudun kendi kendisini
tamir etme mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Yaşamsal enerji olan
Qi’nin, primovasküler sistemde akışı düzenlenerek hastalıkların tedavisi
Amaçlanmaktadır. Akupunktur vücut, kulak, skalp, elektro, manuel olarak
kombine şeklinde uygulanabilir. Teknik zorluklar aşıldığında akupunkturun etki
mekanizmaları daha iyi anlaşılacaktır.
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MİYOFASİAL AĞRI SENDROMUNDA YAŞ KUPA TEDAVİSİNİN
ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Okumuş M, Dindar N, Kültür T, Boyunağa H, Ullah K, Keskin ED, Dursun GA

Giriş ve Amaç
Miyofasial ağrı semdromunun (MAS) etiyopatogenezi tam olarak anlaşılamamakla
birlikte konvansiyonel Yöntemlerin yanında enerji metabolizmasında etkilenme
sonucu geliştiği düşünülmektedir. Tedavi yaklaşımları allopatik ve tamamlayıcı
tıp seçeneklerini de içeren geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Yaş kupa terapisi
(YKT) tüm dünyada ağrılı durumlarda bir tamamlayıcı tedavi metodu olarak
uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, YKT’nin MAS tedavisinde etkinliğini
değerlendirmek ve YKT öncesi ve sonrası MPS’li hastalarda enerji metabolizması
değişikliklerini değerlendirmektir.

Materyal Ve Yöntem
Prospektif, randomize kontrollü olan bu çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda gerçekleştirildi. MAS
tanısı konulmuş olan 88 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı (sırasıyla YKT
grubu=43, fizik tedavi grubu=45). YKT grubu ayda iki kez YKT aldı, kontrol
grubuna konvansiyonel fizik tedavi (FT) uygulandı. YKT alan grupta enerji
metabolizmasının bir göstergesi olan lökosit içi laktat seviyeleri, venöz kanda ve
yaş kupa içinde biriken kanda tedavi öncesi ve tedaviden 2 hafta sonra ölçüldü.
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Bulgular
Her iki grupta da, iyileşme yönünde VAS’de başlangıç 1 ve 3 ay değerleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p <0.001). Gene her iki grupta da, Beck
depresyon endeksi ve Notthingam sağlık profili (NHP) (NHP emosyonel reaksiyon
alt grubu hariç) başlangıç ve 1 ay karşılaştırılmasında (p <0.05) iyileşme yönünde
istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu. Tedavi etkinliği bakımından iki grup
arasında anlamlı fark yoktu (p> 0.05). YKT’den sonra kupa kanında lökosit içi
laktat seviyesi, YKT öncesi seviyesine göre anlamlı derecede düşüktü (p= 0.016).
Venöz kan lökosit içi laktat düzeyinde YKT’den sonra istatistiksel olarak anlamlı
olmayan düşüklük bulundu (p = 0.122).

Sonuç
YKT’nin de MAS’lu hastaların tedavisinde en az fizik tedavi modaliteleri
kadar etkili olduğu gösterilmiştir. YKT sonrası lökosit içi laktat düzeylerindeki
azalmanın anaerobik glikolizden aerobik glikolize geçişin bir göstergesi olarak
düşünülmüştür. Sonuç olarak YKT’nin, MAS’li hastaların tedavisinde enerji
metabolizmasını etkilemek suretiyle yararlı olabileceği, etki mekanizmasının tam
olarak anlaşılabilmesi için kontrol grubunu da içeren yeni çalışmalar yapılması
gerektiği kanısına varılmıştır.

SÖZLÜ BİLDİRİ

SH003 ENHANCES PACLITAXEL CHEMOSENSITIVITY
IN MCF-7/PAX BREAST CANCER CELLS THROUGH
INHIBITION OF MDR1 ACTIVITY.
Seong-Gyu KO, MD, PhD.1
Department of Preventive Medicine, College of Korean Medicine, Kyung Hee University, 1 Hoegi, Seoul, 130-701, Korea. epiko@khu.ac.kr
1

Paclitaxel is an anti-cancer drug for treating cancer, but paclitaxel resistance is
reported in cancer cells. Multidrug resistance (MDR) is related with the epithelialto-mesenchymal transition (EMT) mechanism, which plays a key role in cancer
metastasis. Moreover, EMT mechanism is connected to tamoxifen resistance in breast
cancer cells. Consequently, oncologists are interested in finding new MDR1 inhibitors
originating from herbal medicines to have less side-effect. Here, we investigated
an inhibition effect of SH003 on MDR1 activity in paclitaxel-resistant MCF-7/PAX
breast cancer cells. Our Results showed that paclitaxel did not inhibit a proliferation
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in paclitaxel-resistant MCF-7 breast cancer cells. Paclitaxel-resistant MCF-7 cells
showed an increase of MDR1 activity, which was confirmed by measuring an amount
of accumulated rhodamine 123 in the cells. Also, qRT-PCR and Western blot assays
confirmed that paclitaxel-resistant MCF-7 cells exhibited high MDR1 expression level.
Furthermore, paclitaxel-resistant MCF-7 cells showed mesenchymal morphology
with alterations of EMT markers, and acquired tamoxifen resistance with a decrease
of ERα expression. We also found that a combinatorial treatment of SH003 and
paclitaxel in paclitaxel-resistant MCF-7 cells caused apoptosis in synergistic manner,
which was due to SH003 inhibition of MDR1 expression. Therefore, SH003 could be a
potential agent for overcoming MDR in drug-resistant cancer cells.

ALOPESİ UNIVERSALIS
Dr. Betül BATTALOĞLU İNANÇ1
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD.

Amaç
Alopesi areata inflamasyona bağlı saç kayıplarının en sık karşılaşılan nedeni olup,
yol açtığı kozmetik sorun, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen
ve akabinde psişik sorunların da gelişebildiği otoimmün bir tablodur.

Materyal ve Metot:
Tedavideki genel yaklaşımlar ve yeni tedavi şekilleri, şöyle sınıflandırılmaktadır.
A-Güncel tedaviler ve yenilikler; Kortikosteroidler, minoksidil, antralin,
immunmodulatörler, fotokemoterapi, diğer tedaviler; siklosporin, sulfosalazin,
interferon, takrolimus, nikel ve izoprinozin, , dapson, imiquimod, talidomid,
aromaterapi, kriyoterapi, akupunktur, timektomi, selektif seratonin reuptake
inhibitörleri (SSRI), nonfarmakolojik metodlar, psikiyatrik tedavi yaklaşımları ve
hasta eğitimi.
B-Saç gelişimindeki yeni araştırmalar; Kıl follikül kültür sistemleri ve saçlı deri
implantasyonları
C-Gen tedavisi çalışmaları

Bulgular
Hastamız, geldiğinde, kendisine uygulanan steroid tedavisi neticesi obezdi.
Obezitesi ilk önce tedavi edildi, akabinde, vucut immün sistemi, depresyon,
agresyon ve kuşkuları kulak ve vücut akupunkturu ile tedavi edildi.
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Sonuç Akupunktur, apiterapi ve hipnoterapi uyguladığımız hastanın, saçları
çıkmaya, folikülleri belirginleşmeye başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Apiterapi, Hipnoterapi

ALOPECIA UNIVERSALIS
Dr. Betül BATTALOĞLU İNANÇ1
1

Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Family Medicine Department

Aim
Alopecia areata is an autoimmune disorder which accounts for the most frequent
cause of inflammation based hair loss among dermatological outpatient attendances. The impact of cosmetic problem due to alopecia areata includes prominent effects on the patient’s quality of life and consequent development of psychological
impairments in some of the cases.

Material and Methods
General aproaches and new treatment Methods are classified:
A-Conservative and new treatment Methods; Corticosteroids, minoxidil, anthralin,
immunmodulators, fotochemoterapy, others; cyclosporine, sulfosalazin, interferon,
tacrolimus, nickel ve izoprinozine, dapson, imiquimod, thalidomid, aromatherapy,
cryotherapy, acupunkture, timektomy, selektive seratonin reuptake inhibitors (SSRI),
nonpharmacologic Methods, psychiatric treatment aproaches and patient education.
B-Recent investigating on hair regrowth; Hair follicules culture systems and scalp
implantations
C-Genetic treatments

Results
Our patient was obese when she received steroid treatment. Obesity was treated
first, then the body’s immune system, depression, aggression and suspicion points
were used to treat with the ear and body acupuncture points

Conclusions
Acupuncture, apitherapy and hypnotherapy were used to treat and patient’s follicles
become obvious and begins to get out of her hair.
Keyword: Acupuncture, Apitherapy, Hypnotherapy
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NADİR BİR OZON TEDAVİSİ KOMPLİKASYONU OLGUSU:
DERMAL ENJEKSİYONLA OLUŞAN İZOLE ORBİTAL AMFİZEM
Selami Baş1, Erkan Yula2
Üsküdar Pazarbaşı Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul, Türkiye.

1

Özel Duygu Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye.

2

Giriş ve Amaç
Hassas medikal ozon jeneratörlerinin gelişmesi, ozon uygulama için çeşitli
eğitim programlarının düzenlenmeye başlanması ve bazı genel uygulama
protokollerinin oluşturulmayla ozonun etkin bir şekilde tamamlayıcı veya
alternatif bir tedavi olarak kullanılması yaygınlaşmaktadır. Her ne kadar oldukça
güvenli bir Yöntem olsa da özellikle dermal enjeksiyonlarda deneyimsiz
uygulayıcılar çeşitli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu Olgu Sunumunda
dermal enjeksiyonla oluşan izole orbital amfizem olgusu paylaşılmaktadır.

Olgu
35 yaşında herhangi bir sistemik hastalığı olmayan erkek gönüllüye, kursiyer
olarak katıldığı ozon terapi kursunda alın bölgesindeki ince kırışıklar için
kollojen sentezinin indüksiyonu amacıyla subkutan 10 µg/ml dozunda ozon
enjeksiyonunun yapılması istenir. Fakat uygulayıcının glabellanın sağ kısmına
doğru yaptığı enjeksiyon sırasında intradermal 0.5 cc yapması gereken bölgeye
subkutan yaklaşık 3 ml, 10 µg/ml konsantrasyonda ozon gazı enjekte edilir
(Şekil 1). Periorbital anatomik yapı nedeniyle subkutan havanın hastanın sağ
gözüne doğru ilerlemesi sonucu sağ göz kapağı ve orbital bölge dakikalar
içerisinde amfizematöz şişliğe uğrar ve göz kapağında hafif pitoz meydana geldi.
Enjeksiyonun subkutan yapıldığının anlaşılması ile gaz toplanmasını perifere
toplamak için derhal göz etrafına içerden dışarı doğru masaj yapıldı. Hastanın
görme durumu değerlendirildiğinde bası hissi dışında herhangi bir şikâyetinin
olmadığı, ağrı, bulanık görme veya diğer semptomların gelişmediği tespit edildi.
Buna rağmen hastanın antioksidan direncini artırmak için aynı gün oral yüksek
doz C vitamini ve multiminarel kombine preparat başlandı. Oral hidrasyon ve
lezyona uğrayan bölgenin sıcak tutulması önerildi. Hastanın 48 ve 72 saatlik
takibinde görme ile ilgili herhangi bir şikâyet gelişmediği tespit edildi.
Bu vakada neyse ki düşük konsantrasyonda ozon gazı kullanılmasının, enjekte
edilen miktarın görece olarak aşırı olmamasının ve göz etrafına manuel masaj
ile müdahale edilmesinin ciddi bir komplikasyon gelişmesine engel olduğu
kanaatindeyiz.

Sonuç
Her ne kadar ozon oldukça güvenilir ve terapotik indeksi geniş bir etken
madde olsa da orbital bölge gibi kritik anatomik lokalizasyonlara ozon gazı
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uygulamasında anatomik yapıya hâkimiyeti olan, uygulama tekniğini iyi
gerçekleştiren deneyimli uygulayıcılar dışında bu tür müdahalelerin yapılmaması
gerektiği kanaatindeyiz.

Şekil 1. Ozon enjeksiyonunu takiben oluşan izole orbital amfizem ve
saatler sonrası spontan remisyonu. (A: Müdehale esnasında, B: ilk bir
saat sonra, C: ikinci saat görünümü, D: Sekizinci saat, E: 24 saat F: 72 saat
sonraki görünüm).

MİGREN HASTALARINDA AKUPUNKTUR VE HACAMAT
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Hayriye Alp 1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, GETAT Uygulama Merkezi, KONYA

1

ÖZET
Giriş
Migren primer başağrısı nedenlerindendir. Prevans olarak migren kadınlarda genel
popülasyonun %14’ünü oluşturur. Ülke ekonomisine sık sık analjezik kullanımına
ve acil servisleri meşgul etmesi nedeniyle ekonomik açıdan yük oluşturmaktadır.
Migrenin tedavisinde sentetik ve kimyasal ajanlar kullanılmaktadır. Fakat
farmakolojik ilaçlarda over doz ve yan etkiler nedeniyle düşük etkinlik
görülmektedir. Akupunktur migren atak tedavilerinin sıklığını ve ağrı şiddetini
azaltmaktadır. Akupunkturun migren tedavisinde etki mekanizmaları endorfin
salınımı, spinal kord ağrı inhibisyonunda kolaylaşma, anti-inflamatuar etki
şeklindedir. Kupa-hacamat tedavisi sıklıkla migren tedavisinde kullanılmaktadır.

Bulgular
Toplam 128 migren hastası mevcuttu, hastaların 120’ si vas değerini belirtti.
Başvuran hastaların %75’ i kadın cinsiyete aitti. Tedavi olarak 58’ i sadece hacamat
yaptırırken, 45’ i sadece akupunktur yaptırdı. 25 hasta ise hem akupunktur hem
hacamat tedavisi yaptırdı.

Sonuç
Hastaların yaş ortalamaları 45.24±13.81, D-vitamin düzeyleri ise ortalama
10.63ng/l idi. Ortalama vas değerleri karşılaştırıldığında; hacamat ile akupunktur
yaptıran grupta: Ortalama VAS1;7,5 iken ortalama vas 2;6.17, VAS 3;5.85 bulundu.
Hacamat ve akupunktur yaptıran grup 1.35 lik ağrı skorunda azalma gösterirken,
sadece akupunktur ya da sadece hacamat yaptıran grupta vas değerinde azalma
anlamlı görülmedi.
Anahtar Kelimeler, migren, akupunktur, hacamat.
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COMPARISON OF ACUPUNCTURE AND WET-CUPPING IN
MIGRAINE PATIENTS
ABSTRACT
Introduction
Migraine is the primary cause of headache. Migraine as a condition is 14% of the
general population in women. Because of frequent use of analgesics in the country’s
economy and occupation of emergency services, it creates an economic burden. Synthetic and chemical agents are used in the treatment of migraine. However, pharmacological drugs have low efficacy due to overdose and side effects. Acupuncture
reduces the frequency of migraine attack treatments and severity of pain. Mechanisms of action in acupuncture migraine treatment are endorphin release, facilitation of spinal cord pain inhibition, anti-inflammatory effect. Wet-cupping therapy is
frequently used in the treatment of migraine.

Finding
There were a total of 128 migraine patients, of which 120 were vas values. Of the
patients who applied, 75% belonged to female sex. As a treatment, 58 had only acupuncture while 45 had only acupuncture. 25 patients had both acupuncture and
wet-cupping treatment.

Result
Mean age of the patients was 45.24 ± 13.81 and D-vitamin levels were 10.63ng /
l. When the mean vas values are compared; In the group who had acupuncture
with huamat: Mean VAS1 was 7.5, mean vas2 was 6.17, VAS3 was 5.85. Hacamat
and acupuncture group showed a decrease in the pain score of 1.35, but the decrease in vas value was not significant in acupuncture or only wet-cupping group.
Key words, migraine, acupuncture, wet-cupping.

1.Giriş
1.1 Migren Prevalans
Migren primer başağrısı nedenlerindendir. Kadın populasyonunda insidansı
yaklaşık %14 oranındadır( Delfan B, 2014, Farinelli I 2006).Migren hem yaşam
kalitesi açısından kişileri etkilemekte, hem de sık sık atakların neden olduğu acil
servisleri meşgul ettiği için ülke ekonomisine yük getirmektedir.

1.2 Migren Tedavi Seçenekleri
Migren tedavisinde pek çok sentetik ilaçlar, antidepresanlar kullanılabilmektedir.
Fakat doz aşımı ve yaşanabilecek yan etkiler bu ilaçların efektifliğini azaltabilir(
Lai KL 2017, Homam M 2016 ). Kronik migren tedavisinde omega -3 gibi
doğal ürünlerin kullanımına ilişkin çalışmalar çok efektif olmayabileceği
yönündedir(Saberi A 2011 ). Bu yüzden migren tedavisinde farmakolojik olmayan
daha az yan etki profiline sahip tedavi modaliteleri önem kazanmaktadır( Farinelli
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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I 2006 , Becker D 2012 , Sadeghi R 2014 ). Günümüz tedavi seçenekleri arasında
Botulunum toxin-A ve akupunktur farmakolojik olmayan tedavilerdir.

1.3.Akupunktur Ve Migren
Akupunktur Geleneksel Çin Tıbbının tedavi modalitelerindendir. Beyin
görüntüleme sistemleri akupunkturun analjezik etki mekanizmasının santral sinir
sistemi ve endojen opioid sistem üzerinden olduğunu göstermektedir. Pozitron
emisyon görüntüleme teknikleri akupunkturun limbik sistemde µ-opioid bağlama
potansiyelini artırdığını göstermektedir. Sonuçta endojen opioid salıverilmesi
artmakta ve medulla spinaliste ağrı inhibisyonu kolaylaşmaktadır. Migrenin
standart tedavilerine göre akupunktur daha efektif görünmektedir(Sadeghi R
2014, Dorsher PT 2011 ).

1.4. Kupa-Hacamat Tedavisi
Kupa (yaş veya kuru kupa) tedavisi konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen birçok
bozukluklarda terapötik etkiye sahip olduğu iddia edilmektedir. Mısır, Roma,
Çin, Mezopotamya gibi eski uygarlıklardan beri çeşitli Amaçlarla başvurulan
kan aldırma Yöntemidir. Hz. Muhammed’in bilhassa kendisinin uygulayıp teşvik
etmesiyle İslamî gelenekte de önemli bir yer teşkil etmiştir. Kan aldırma, gerek
Hz. Muhammed’in konuyla ilgili hadislerinin tesirinden gerekse halka arz olan
bazı hastalıkların tedavisindeki olumlu Sonuçlarından dolayı geleneksel tıpta
hekimlerce uygulanan bir tedavi usulüdür. Ağır metaller; düşük derişimlerde bile
toksik etki gösterebilen elementlerdir. Genellikle kontaminasyon ve potansiyel
toksisite ya da eko-toksisite ile ilişkilendirilen metaller ya da yarı metaller
(metalloidler) olarak isimlendirilirler. Ağır metaller organizmaya ağız, solunum ve
deri yolu ile alınır ve çoğu özel bir destek olmadan vücudun boşaltım yolları ile
(böbrek, karaciğer, barsak, akciğer, deri) atılamazlar. Bu nedenle ağır metallerin
büyük bir bölümü, biyolojik organizmalarda birikirler. Migreni ortaya çıkaran
tetikleyici faktörler arasında, vücuttaki ağır metal ve toksin yükü gibi nedenler
sayılmaktadır. Hacamat ile kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasının
sağlandığı iddia edilmektedir.
Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa
uygulaması ile belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt
kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır.

1.5 Kupa-Hacamat Tedavi Endikasyonları
•

Organik bir rahatsızlığı tanımlanmayan hastalarda immün sistemi
güçlendirme

•

Fibromiyalji sendromu

•

Romatizmal hastalıklara ait kronik ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sabah
tutukluğu, yorgunluk gibi durumlar

•

Kas-iskelet sistemi mekanik ağrıları
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•

Diz ağrısı (osteoartrit vb)

•

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi organik olmayan baş ağrıları

•

Organik olmayan uyku bozuklukları

•

Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar
olarak sıralanabilir.

Şekil.1

1.6. Kupa-Hacamat Ve Migren
Migrene bağlı başağrısının, ağrı şiddeti, hayat kalitesini düşürür, günlük rutin
yapılan işlerde odaklanma problemi ile beraber işlerde aksama olur. Bu yüzden
ağrı şiddetinin hayat kalitesinde etkisi büyüktür. Migrene bağlı şiddetli baş ağrısı
çeken hastalarda, hacamat sonrası ağrıda %66 azalma olduğu tespit edilmiştir.
İnsan vücudunun dengesi, sistem ve organların birbirleriyle olan uyumuna
bağlıdır. Bu fizyolojik denge bozulduğunda ise hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Hacamat ile hastalıklara yol açan potansiyel zararlı maddelerin atılımı sağlanarak
bu dengenin yeniden elde edildiği düşünülmektedir.

2.Metod
Vücut akupunktur noktaları olarak; GV-14, 20,21, GB-20, oksipital line, TE-15, EXHN-3. Kulak akupunkturunda ; sıfır, jerome, servikal, shen-men, alındı.
Tek kullanımlık 0.25x25 mm ve 0.13x20 mm’lik akupunktur iğneleri kullanıldı.
Çiğ hissi alınarak 0.5-1 cun derinlikte, toplam 20 seans 20’şer dk. uygulandı.
Hacamat noktaları; inter skapular alan 7 numara ile etrafına GV-14, TE-15, BL12,13 ‘e 6 numara kupa ile güneş hacamatı yapıldı. 11 numara bistürü ucu ile 2025 mihcem çiziği atıldı; işlem seröz sıvı gelince sonlandırıldı. Ayda 1 seans yapıldı.

3.Bulgular
Toplam 128 migren hastası mevcuttu, hastaların 120’ si vas değerini belirtti.
Başvuran hastaların %75’ i kadın cinsiyete aitti. Tedavi olarak 58’ i sadece hacamat
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yaptırırken, 45’ i sadece akupunktur yaptırdı. 25 hasta ise hem akupunktur hem
hacamat tedavisi yaptırdı. Hastaların yaş ortalamaları 45.24±13.81, D-vitamin
düzeyleri ise ortalama 10.63ng/l idi. Ortalama vas değerleri karşılaştırıldığında;
hacamat ile akupunktur yaptıran grupta: Ortalama VAS1;7,5 iken ortalama vas
2;6.17, VAS 3;5.85 bulundu. Hacamat ve akupunktur yaptıran grup 1.35 lik ağrı
skorunda azalma gösterirken, sadece akupunktur ya da sadece hacamat yaptıran
grupta vas değerinde azalma anlamlı görülmedi.

4.Tartışma
Antik çağlardan süre gelen, tamamlayıcı ve geleneksel tedavi, insan sağlığı için
büyük bir öneme sahiptir. Tarih boyunca kan alma ile tedavi Yöntemi olan bu
uygulamalar, en etkili tedavi olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda tamamlayıcı ve
geleneksel tedavi Yöntemi olan vücuttan kan alma Yöntemi, yani hacamat yine
popüler hale gelerek uygulanmaya başlanmıştır. Hacamatın çeşitli Yöntemleri olup
vücudun farklı, belirli bölgelerine uygulanan, vücuttaki kirli ve fazla kanı temizleme
Yöntemidir. Vücut içerisindeki kirli kan ve kan fazlalığı birçok hastalığa neden
olmaktadır. Bu hastalıkları gidermek amacıyla fazla ve kirli kanın vücuttan atılması
gerekmektedir. Hacamat, vücuttaki ilaç metabolitlerini, ağır metal, kimyasal ve
endojen toksik maddelerin atılımında da rol oynamaktadır. Baş ağrısı ve migren
gibi hastalıklarda hacamatın etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalar mevcuttur.
Migren tipi baş ağrısı, binlerce yıldan beri bilinen bir hastalık olup, genellikle
ataklarla seyretmektedir ve migren hakkında bilinenler son zamanlarda giderek
artmaktadır. Kronik migrenin dünya genelinde görülme oranı değişik çalışmalara
göre değişmekle birlikte, yaklaşık %1-3 oranındadır. Kronik migrenli tüm
hastalarda koruyucu tedavi uygulanmalıdır, ancak toplum temelli çalışmalarda
sadece %3-13 hastanın profilaktik ilaç kullandığı gösterilmiştir. Koruyucu tedavi
akut atak tedavisini de daha etkin hale getirmektedir.
İnsan vücudunun dengesi, sistem ve organların birbirleriyle olan uyumuna
bağlıdır. Bu fizyolojik denge bozulduğunda ise hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Hacamat ile hastalıklara yol açan potansiyel zararlı maddelerin atılımı sağlanarak
bu dengenin yeniden elde edildiği düşünülmektedir ( Okumuş M 2016 , Qureshi
NA 2017 ).
Yapılan çalışmalarda kupa tedavisinde oluşan negatif basıncın uygulandığı yerde
kan dolaşımının artırılarak kas ve sinirlerde esneklik sağladığı bildirilmiştir. Dahası,
akupunktur noktalarına uygulanan kupa tedavisinin ciltte hiperemi ve hemostaz
oluşturarak terapötik etki oluşturduğu da ifade edilmektedir. Nitrik oksidin (NO)
yara iyileşmesindeki önemi bilinmektedir ( Okumuş M 2016 , Qureshi NA 2017 ).
Diyabet hastalarında azalan NO seviyesinin kupa tedavisi ile arttırabileceği
belirtilmektedir. Romatoid artritli hastalarda yapılan bir çalışmada, farmakolojik
tedavi yanında kupa tedavisi de uygulanan hastalarda, hassas ve şiş eklem
sayısında ve hastalık aktivite skorlarında dramatik azalma saptanmıştır. Ayrıca
ESR, CRP, IL2 ve RF gibi laboratuvar parametrelerinde de düşüş gözlenmiştir.
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İmmün sistemde immünomodülatör etki oluşturarak, farmakolojik tedavinin
yan etkilerinin de azaltılabileceği rapor edilmiştir ( Okumuş M 2016 , Qureshi NA
2017 ).
Spesifik boyun ağrısı, kronik osteoartrit, akut trigeminal nevralji, baş ağrısı ve
migren gibi hastalıklarda etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalar mevcuttur. Hacamat
uygulanan nonspesifik bel ağrılı hastaların ağrılarında anlamlı düzelme tespit
edilirken, herhangi bir yan etki ise gözlenmemiştir. Hacamat ile alınan kanın venöz
kandan farklı içeriğe sahip olduğu fibrinojen seviyesini azaltarak koagülasyon ve
antikoagülasyonu düzenleyebileceği, hemotokriti düşürerek de kan akımını ve
oksijen transferini artıracağı rapor edilmiştir. İlaçların metabolizmasıyla oluşan
metabolik atıkların atılımını kolaylaştırarak, ilaçların yan etkilerini azaltacağı
belirtilmiştir ( Okumuş M 2016 , Qureshi NA 2017 ).
Migren tedavisinde akupunktur tedavisi ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Vickers
ve arkadaşlarının migrende akupunktur ve ilaç tedavisinin karşılaştırmasını
yaptıkları bir çalışmada migren tedavisinde uygulanan akupunktur tedavisinin
ilaç kullanımını %15 azalttığı, doktora başvuru sayısını %25 ve ağrılı gün sayısını
ise %15 azalttığını ortaya koymuştur (Vickers AJ 2004). Allis ve ark, 66 kadın
üzerinde yaptıkları 4 aylık çalışmada migrende TENS, infrared lazer tedavisi ve
akupunkturun etkisini karşılaştırmışlar ve tüm Yöntemlerin migren atak sıklığını
azaltmada etkin olduğunu ancak en etkili Yöntemin akupunktur olduğunu
ortaya koymuşlardır(Allais G 2002 ). Wonderling ve arkadaşları akupunktur
tedavisinin düşük maliyetle migrenli hastalardaki yaşam kalitesini artırdığını
ortaya koymuşlardır.
Kronik migren hastalarında migren atak sıklığını azaltmada, ağrı şiddetini
azaltmada ve ilaç kullanımını düşürmede akupunktur uygulaması oldukça efektif
görünmektedir.

Sonuç
Akupunktur migren tedavisinde non farmakolojik tedavi Yöntemleri içerisinde
en az maliyetli ve en az yan etki insidansına sahiptir. Migrene eşlik eden
huzursuzluk, anksiyete, bulantı,kusma gibi belirtilerle başetmede de akupunktur
etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Hacamat işlemi ile kombine kullanıldığında
hastanın mevcut toksin yükü azaltılacağından migren ağrısını tetikleyebilecek
toksinlerden de arındırılmış olmaktadır. Akupunktur enerji dengelemesi yaparak
homeostazisi sağlarken hacamat da toksin uzaklaştırması yapmaktadır. Kombine
tedavilerde seans sıklığı da düşmektedir. Özellikle dişlerinde amalgam gibi
dolgusu olan hastalarda hacamat eklenmesi tedavinin etkinliğini artıracaktır.
Nöroloji anabilimdalı ile geniş çapta çalışmalar ile kılavuzlara artık girmiş olan
akupunkturun kanıt düzeyini artıracaktır.
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OBEZİTE HASTALARINDA D-VİTAMİNİ İLE BMİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Hayriye Alp1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, GETAT Uygulama Merkezi Meram Tıp fakültesi, Konya

1

ÖZET
Obezite enerji alımının artması ile ortaya çıkar ve birçok metabolik durumla
ilişkilidir. Karbonhidrat kısıtlaması, akupunktur, egzersiz kombine kullanılmalıdır.

Olgular
Getat merkezine başvuran obezite şikâyeti olan hastalar incelendi. Hastaların
D-vitamin düzeyleri ve BMI ölçüldü. Diyet verilerek akupunktur uygulaması
yapıldı. Sonraki seanslarda D-vitamini düzeyleri ile BMI karşılaştırıldı.

Sonuç
Obezite nedeniyle başvuran 117 hastanın hem D-vitamini hem BMI ölçümü
yapıldı. 105 gözlem değerlendirildiğinde; obezite nedeniyle başvuran hastaların
D-vitamin düzeylerinde 1 ng/ml’lik artışla BMI’in 0.06 birim düştüğü incelendi.
Anahtar Kelimeler; obezite, d-vitamini, ilişki.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN D-VITAMİNE AND BMI IN OBESE PATIENTS
SUMMARY
Obesity is caused by increased energy intake and is associated with many metabolic conditions. Carbohydrate restriction, acupuncture, exercise combined should be
used.

Cases
Patients with obesity complaints to the center of the gates were examined. D-vitamin levels and BMI of the patients were measured. Acupuncture was given by diet. At
the next sessions D-vitamine levels were compared with BMI.

Result
D-vitamine and BMI were measured in 117 patients who were referred for obesity.
When 105 observations are evaluated; it was investigated that the BMI decreased by
0.06 units with an increase of 1 ng / ml in the D-vitamin levels of the obese patients.
Keywords; obesity, d-vitamine, relationship.
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1.Giriş
1.1. D-Vitamini
Vitamin D, kalsiyum ve fosfor hemostazının yanı sıra, aktif formu olan
1,25-dihidroksivitamin D3’ün nükleer vitamin D reseptörü aracılığı ile hücre
diferansiyasyonu ve proliferasyonu ile ilgili birçok geni regüle etmektedir.
Vitamin D’nin sağlıklı kemik gelişimi yanı sıra, antiinflamatuar, immünmodülatör
özellikleri ve sitokin seviyeleri üzerine olası etkileri nedeniyle birçok kanser
tipinin, otoimmun ve allerjik, kardiyovasküler ve enfeksiyon hastalıklarının
önlenmesinde rolü vardır.

1.2.D-Vitaminin Görevleri
D vitamininin insan hayatında kemik metabolizması dışında çok önemli görevleri
vardır. 23.000 kadar genimizin en az 2000‘in sağlıklı çalışması D vitamininin yeterli
olmasına bağlıdır. D vitamini gebeliğin ilk günden itibaren beyin hücrelerimizin
büyüme ve gelişmesini etkilemekte ve davranışlarımızı düzenlemektedir. Bu
nedenle doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası yaşamımızda D vitamin
yetersizliği beyin fonksiyonlarını bariz bir şekilde etkilemektedir. D vitamini,
otizm dahil bir çok nöropsikiatrik hastalıkta maalesef en çok ihmal edilen
nörosteroiddir. Birçok hayvan çalışması D vitamin yetersizliği olan annelerin
yavrularında çeşitli beyin fonksiyon bozukluklarının olduğunu göstermiştir.
Bu olumsuz etkiler bebeğin büyümesinin her aşamasında etkili olmakla birlikte
en büyük hasarını hamileliğin erken dönemlerinde yapmaktadır.
JJ Canell 2008’de Medical Hypotheses dergisindeki makalesinde güneşe az
maruz kalmanın ya da yetersiz D vitamini almanın DNA onarım mekanizmalarını
ve buna bağlı olarak ağır metal ve diğer toksinleri uzaklaştıran detoksifikan
ve antioksidan sistemleri bozduğunu belirtmiş, bunun otizme yol açan çok
önemli bir faktör olabileceğini ileri sürmüştür. Canell’ın göre otizmde görülen
bozuklukların neredeyse tamamını D vitamini eksikliği ile açıklamak mümkündür.
Otistik çocukların birçoğunun kan D vitamini seviyeleri yaşıtlarından daha düşük
bulunmuştur. Bu araştırıcılara göre D vitamini yetersizlikli baba adaylarının
spermlerinde meydana gelebilecek mutasyonlar (gen tahribatlarının) fetüsün
toksinleri uzaklaştırıcı mekanizmalarını bozabiliyor. Bu nedenle araştırıcılar
sadece anne değil, baba adaylarına da döllenmeden önce yeterli D vitamini
(günde 5000 ünite/gün) almalarını öneriyorlar. Normal D vitamin düzeyleri 40120ng/mL arasındadır.
Kalsitriol (aktif D vit) → beyindeki glütatyon seviyelerini artırır. Glutatyon insandaki
en önemli antioksidanıdır, ağır metal ve diğer toksinlerin temizlenmesinde
önemli rolü vardır.

1.3 Obezite
Obezite, vücutta aşırı yağ depolanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bir
enerji dengesi sorunudur. Vücutta yağ oranının artışı, enerji alınması ve enerji
harcanması arasındaki dengesizlikten kaynaklanır ( Palou A 2000 ). Vücut
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yağ oranının, ideal kilolu erkeklerde % 12-18, kadınlarda ise % 20-30 olması
gerekirken, bu oran erkeklerde % 22-25 ve kadınlarda ise % 32-35’den fazla
olduğunda obeziteden söz edilir ( Özarmağan S 2002 ). Obesite ABD’de kadınlarda
%25, erkeklerde %20, Avrupa’da genel ortalama kadınlarda %22, erkeklerde
%15 oranında görülmektedir. ABD’de yapılan bir araştırma da 1984-1994 arası
verilerde %22,9 olan obesite prevelansının, 1999-2000 yıllarında %30’a kadar
çıktığını tespit etmişlerdir ( Özarmağan S 2002 ) .Ülkemizde 2000 yılında Devlet
Planlama Teşkilatı’nca yapılan bir araştırma yetişkin kadınların %52’sinin kilolu ya
da şişman, (%33 kilolu, %19 şişman) erkeklerin ise %10’unun kilolu ya da şişman
olduğunu bildirmektedir. Obesite birçok hastalığa da yatkınlık sağlamaktadır.
ABD’de obezite ve ilgili hastalıkların tedavisi, genel sağlık giderlerinde önemli bir
yer tutmaktadır ( Bray GA 1998). Endüstrileşmiş ülkelerde obezite oranının yüksek
olmasında, lezzetli ve yüksek kalorili besinlerin fazla miktarda alınmasının ve fiziksel
aktivitenin azalmasının rolü olduğu düşünülmektedir ( Campfield LA 1996, Hill JO
1998).Obezite diabetes mellitüs, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, safra kesesi
hastalıkları, belirli karsinom türleri riskinde artış yapmaktadır. Obezite bu nedenle
kronik bir hastalık olarak halk sağlığını tehdit etmektedir.

1.4. BMI ve Obezite
Obesite değerlendirilmesinde; vücut kitle indeksi (VKİ) ya da beden kitle indeksi
(BKİ) sık kullanılır. Hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır;
•

• VKİ(BKİ)=vücut ağırlığı(kg)/ boy x boy (m). VKİ (kg/metre kare)

•

• Normal sınırlar 18.5-24.9

•

• Fazla kilolu 25.0-29.9

•

• Şişman 1. derece 30.0-34.9

•

• Şişman 2. derece 35.0-39.9

•

• Şişman 3. derece 40.0 ve üzeri olarak değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda kişilerin bel çevresi ölçümü de obesitede kullanılmaktadır.
Bel çevresi kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm üzerinde ise abdominal
şişmanlıktan söz edilir. Dünya Sağlık Örgütü bel çevresi ölçümleri için sonuncu
kosta ile krista iliaka arasındaki mesafenin ortasını önermektedir. VKİ 25 altında ve
35 üzerinde ise bel çevresi değerlendirmeye alınmamalıdır. Yüksek VKİ ile normal
bel çevresi fazla kilonun yağdan değil adaleden olduğunu düşündürmelidir.
Şişmanlık çok nedenli bir hastalıktır. ‘Genetik eğilimler silahı doldurur,
çevresel faktörler ise tetiği çeker’ ifadesiyle özetlenebilir. Dünya Sağlık Örgütü
şişmanlık etiyolojisini yüksek yağlı, enerjiden yoğun diyetlerin aşırı tüketimi
ve spontan ve işe bağlı fizik aktivitenin azalmasına bağlamaktadır. Enerji
alımının düzenlenmesinde: Hipotalamus, gastrointestinal sistem, yağ dokusu,
kas dokusu rol oynamaktadır. Diğer nöroendokrin sistemlerden farklı olarak,
bu sistemde hipofiz önemli bir yer almamakta, hipotalamik merkezler daha
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önemli rol oynamaktadır. Hipotalamusda yemek yeme ile ilgili çeşitli merkezler
bulunmaktadır. Bu merkezler; lateral hipotalamus: yemek yeme merkezidir (açlık
merkezi), yemek yemeyi uyarır, medial hipotalamus: ventromedial nükleus
(VMN) ve paraventriküler nükleuslar (PVN) doyma merkezi olarak bilinir.

2.Olgular
Getat merkezine başvuran obezite şikâyeti olan hastalar incelendi. Hastaların
D-vitamin düzeyleri ve BMI ölçüldü. Diyet verilerek akupunktur uygulaması
yapıldı. Sonraki seanslarda D-vitamini düzeyleri ile BMI karşılaştırıldı. Obezite
nedeniyle başvuran 117 hastanın hem D-vitamini hem BMI ölçümü yapıldı. 105
gözlem değerlendirildiğinde; obezite nedeniyle başvuran hastaların D-vitamin
düzeylerinde 1 ng/ml’lik artışla BMI’in 0.06 birim düştüğü incelendi.

3.Tartışma
Yeni yapılan araştırmalar düşük d-vitamin ile obezite arasında ilişkili olduğunu
göstermektedir. Zoya Lagunova yaptığı bir çalışmada D vitamininin yağda
çözünen bir vitamin olduğu için obezitenin düşük D vitamini düzeyleri ile ilişkili
olduğunu söylemektedir.
Akupunkturun obezitede etkinliği ile ilgili kontrollü ve kontrolsüz çok sayıda
yayınlanmış makale bulunmaktadır. Farklı Sonuçlar ortaya konmuştur. Bu
çalışmalarda Lu 6, St 40, St 21, K 4, St 36, 25, Li 11 vücut noktaları kullanılmıştır.
Kulak noktaları olarak da açlık (hunger), mide (stomach), ve shenmen noktaları
yaygın kullanılmaktadır.
Yapılan bir çalışmada, obez kadınlarda kulak akupunkturunun, hem BMI
azaltmada etkin olduğu hem de depresyon skorlarını düşürdüğü gösterilmiştir
(Set T 2014 ). Randomize kontrollü bir çalışma ile abdominal akupunkturun
BMI, adiponektin, leptin, total kolesterol, trigliserit düzeylerini anlamlı şekilde
düşürdüğünü göstermiştir (Zhang L 2017 ). Yapılan bir çalışmada kulak
akupunktur noktalarının etkinliği araştırılmıştır; kulak akupunktur noktalarından
Stomach ve Hungry’nin ağırlık kaybında, placebo noktaları ile mukayese
edildiğinde etkili olduğu gösterilmiştir ( Shafshak TS 1995 ). Elektroakupunkturun
endojen opioidler üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada merkezi sinir
sisteminde endomorfin, enkefalin ve BE; yüksek frekansta (100 Hz) dinorfin
konsantrasyonunda yükselmeye neden olduğu tespit edilmiştir ( Han Z 1999).
Akupunktur uygulamasının serotoninin merkezi sinir sistemindeki
konsantrasyonunu yükseltmek suretiyle sempatik aktiviteyi artırarak, obezlerde
hipotalamusta tokluk merkezini aktive ederek ve ayrıca kulak akupunktur
uygulaması ile nervus vagusun auricular dalını uyararak iştahı baskıladığı
gözlenmiştir. Bu etkilerin yanında akupunktur uygulaması sonucu plazmada beta
endorfin düzeyinin yükselmesinin muhtemelen gerek lipolitik etki ile gerekse
plazmada glukagon düzeyinin yükselmesi ile enerji depolarını mobilize ederek
obezlerde ağırlık kaybına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir(Cabioğlu T
2003). Obezlerde, diyete ek olarak 2 Hz frekansta EA ve diyet uygulanmasının
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sadece diyet uygulamasından daha fazla vücut ağırlığı ve yağ ağırlığı
kaybına neden olduğu görüldü. Bunun elektroakupunktur etkisiyle olasılıkla
yükselen serum beta endorfinin veya diğer lipolitik maddelerin etkisinden
kaynaklanabileceğini düşünülmektedir(Cabioğlu T 2008).

Sonuç
Yüksek bmi sahip hastaların d-vitamin seviyeleri mutlaka ölçülmelidir. Obezitede
akupunktur, diet, egzersiz yanısıra d-vitamin seviyeleri de önemlidir.
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GENERALİZE OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA KAPLICA
TEDAVİSİNİN SERUM SFİNGOZİN-1-FOSFAT DÜZEYLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
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Giriş
Kaplıca tedavisi, osteoartrit için ilaç dışı geleneksel tedaviler içinde en çok
kullanılanlardan biridir. Sfingozin-1-Fosfat (S1P), bir biyoaktif lipid, fizyolojik
(örn. vasküler bariyer bütünlüğü) ve inflamatuvar durumlar gibi patofizyolojik
süreçlerde yer alan önemli bir medyatördür. Bu yüzden S1P ve S1P reseptörlerinin
hedeflenmesi, artrit için potansiyel bir tedavi olabilir.

Amaç
Çalışmanın amacı serum S1P ve COX-2, matriks metalloproteinaz-3 (MMP-3),
ısı şok proteini 70 (HSP70), hsCRP gibi bazı inflamatuvar ve stres markırları ve
diğer bazı ilişkili parametreler üzerine kaplıca tedavisinin terapötik etkinliğinin
belirlenmesidir.

Yöntem
Amerikan Romatoloji Sınıflandırma ve Kellgren Moore Radyolojik Sınıflandırma
Kriterlerine göre, biri vertebral kolumn olmak üzere en az 3 farklı lokalizasyonda
osteoartriti olan, generalize osteoartrit tanısı konulmuş 40 hasta dâhil edildi.
Kaplıca tedavisi boyunca katılımcılar, günde bir kez 15 gün süreyle 38 ºC - 40 ºC
sıcaklıkta günde 20 dakika tüm vücut immersiyonu aldılar. Katılımcıların klinik
değerlendirmeleri, ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyon üzerinden WOMAC anketi
ve görsel analog ölçeği (VAS) ile yapıldı. Yaşam kalitesi sağlık değerlendirme
anketi (HAQ) ile yapıldı.

Bulgular
Kaplıca tedavisi dolaşımdaki S1P ve yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)
düzeylerinde azalmayı ve HSP-70 düzeyinde sınırlı bir artışı sağladı. WOMAC, VAS
ve HAQ klinik değerlendirmelerinde belirgin iyileşmeler görüldü. Spearman’ s
korelasyon analizinde, S1P ile serum HSP-70, COX-2 ve MMP-3 düzeyleri arasında
pozitif korelasyon saptandı.
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Sonuç
Çalışmamız serum S1P düzeylerinin generalize osteoartritli hastalarda kaplıca
tedavisiyle modüle edilebildiğini gösterdi. Bu hastalardaki S1P modülasyonu
üzerine etkinliği gelecek araştırmalarda da gösterilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kaplıca, osteoartrit, ağrı, sfingozin-1-fosfat

AFFECTS OF SPA THERAPY ON SERUM LEVELS OF
SPHİNGOSİNE-1-PHOSPHATE İN PATİENTS WİTH
GENERALİZED OSTEOARTHRİTİS
Fatih Karaarslan,¹ Esra Aycan Üstyol,² Seldag Bekpinar,² Kagan Ozkuk,³ Nergis
Erdogan4
¹Department of Medical Ecology and Hydroclimatology, Konya Training and
Research Hospital, Konya/TURKEY
²Department of Medical Biochemistry, Istanbul University Istanbul Medical Faculty,
Istanbul/Turkey
³Department of Medical Ecology and Hydroclimatology, Usak University, Usak/
TURKEY
Department of Medical Ecology and Hydroclimatology, Istanbul University, Istanbul
Medical Faculty, Istanbul/TURKEY
4

Introduction
Spa therapy is one of the most commonly used nonpharmacological traditional interventions for osteoarthritis (OA). Sphingosine-1-Phosphate (S1P), a bioactive lipid,
has been implicated as an important mediator in the maintenance of physiological
processes (eg. vascular barrier integrity) and in pathophysiologic processes such as
inflammatory conditions. Accordingly, targeting S1P and S1P receptors may offer a
potential therapy for arthritis.

Objective

The study aims to determine the affects of spa therapy on serum levels of S1P and on
some inflammatory and stres markers, such as COX-2, matrix metalloproteinase-3
(MMP-3), heat shock protein 70 (HSP70), hsCRP and other some reletative parameters to therapeutic efficacy.

Methods
Forty patients who suffered from generalized OA in at least 3 positions on the body,
one of which could be the vertebral column, acording to American College of Rheumatology Classification criteria and the Kellgren Moore radiologic criteria. During
spa therapy, the participants were fully immersed in warm thermomineral water for
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20 minutes at a temperature of 38 ºC to 40 ºC. A total of 15 immersion were performed in a period of 15 days. Baseline clinical evaluation of participants pain, stiffness
and physical function were carried out using the Western Ontorio and Mcmaster
Universities quessionnarie (WOMAC) and Visual Analog Scale (VAS). Quality of life
was assessed by health assessment quessionnaire (HAQ). Serum levels of S1P, COX-2,
MMP-3, HSP-70 were measured before and after spa therapy.

Results
Spa therapy provided a significant reduction in circulating levels of S1P and high
density lipoprotein (HDL) and a limited increase in HSP-70 levels. WOMAC, VAS and
HAQ parameters were improved significantly. In the Spearman’ s correlations analysis, S1P was found to be positively associated with serum levels of HSP-70, COX-2 and
MMP-3.

Conclusion
Our study showed that serum S1P levels were modulated by spa therapy in patients
with generalized OA. The affect of S1P modulation on the clinical outcome of those
patients should be further investigated.
Key words: Spa therapy, osteoarthritis, pain, sphingosine-1-phosphate

ANADOLU HALK TIBBINDA KURU VE ISLAK KUPA TEDAVİSİ
ÖZET
Kılınç, S.M. (2015). Anadolu Halk Tıbbında Kuru ve Islak Kupa Tedavisi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılında yayınladığı “Geleneksel Tıp Strateji
Planlaması” ile dünyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularına akademik ve
bilimsel ilgi artmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde güvenli uygulama standartları
getirilen GT Tıp tedavileri hakkında ülkemizde de 2014 yılı itibariyle düzenlemeler
yapılmış, ıslak ve kuru kupa tedavisini de kapsayan tedaviler yasallaşmıştır.
Makalede, Anadolu topraklarında uzun yıllardır uygulanan ıslak ve kuru kupa
tedavilerinin 1929-2014 yılları arasındaki durumu halk hekimliği dergileri ve
kongre bildirileri taranarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Tıp, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Kupa, Islak
Kupa, Kuru Kupa, Hacamat, Halk Tıbbı.

Giriş
Günümüzde kronik hastalıkların ve sağlık harcamalarının artması halkı ve sağlık
ekonomisi otoritelerini yeni arayışlara yöneltmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün
2002 yılında yayımladığı “Geleneksel Tıp Strateji Planlaması” ile geleneksel
tıp uygulamalarının yasallaşmasını teşvik etmiştir. Az maliyetli olması, sağlık
hizmetlerine ulaşamayan kişiler için bir seçenek olması, özellikle kronik
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hastalıklarda etkili Sonuç vermesi sebebiyle halk tedavileri geleneksel tıp adı
altında kabul görmüştür. DSÖ’nün buradaki rolü, zaten uygulanmakta olan
halk tedavilerine güvenilir standartlar getirmek olmuştur. Ülkemizde de bu
gelişmelere kayıtsız kalınmamıştır. 2014’te yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Yönetmeliği ile uygulanacak geleneksel tıp tedavileri belirlenmiş ve hakkında
düzenlemeler yapılmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü geleneksel tıbbı şöyle tanımlar;
“Geleneksel Tıp oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Teori, inanç ve deneyime
dayalı yerel bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Geleneksel tıp kendi
dışındaki kültürler için yabancı olan, açıklanması mümkün olan veya olmayan
uygulamaları içerir. Bu uygulamalarla sağlık halini devam ettirmeyi, hastalıkları
engellemeyi, teşhiste bulunmayı, akıl ve bedenle ilişkili hastalıkları tedavi etmeyi
hedefler.” (WHO 2002:1)
Bu tanımlamaya göre geleneksel tıbbın karşılığı, kadim bilgi birikimi, kültür
ve inanç sistemleri tarafından şekillendirilen halk tıbbıdır. Bugün dünyada
yaygın görüş halk tıbbında var olan uygulamaların tercih edilme sebeplerinin
incelenmesi ve teknik uygulamalar hakkında bilimsel araştırmalar yürütülmesi
ve etkinliği kanıtlanan tedavilerin modern tıp sistemine entegre edilmesi
yönündedir. Zira halk hekimliği kendi içinde mantıksal örgüsü bulunan bir
sistemdir. Bunun nedeni olarak eski tıbbın birçok sağlatım Yönteminin zaman
içinde birer halk hekimliği uygulamasına dönüşmesi olarak düşünülebilir.
Uluslararası literatürde “cupping” olarak bilinen kupa tedavisinin tanımı Sağlık
Bakanlığı mevzuatına göre şöyledir;
“Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan
uygulama Yöntemine kuru kupa terapisi denir. Bazı rahatsızlıkların önlenmesi
ve giderilmesi amacıyla belli vücut noktalarında bölgesel vakum yaparak ve
yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı uygulama Yöntemine ise yaş
kupa terapisi (hacamat) denir” (SB 2014.42).
Kupa tedavisi, Anadolu halk hekimliğinde çeşitli isimlerle anılmıştır. Şişe çekme,
şişe vurma, bardak vurma, bardak çekme, kupa çekme, kupa kapatma, kupa
vurma, kuru hacamat, kuru kupa, vantuz çekme, vantuz vurma gibi isimlerle
bilinen bu Yöntem, vücudun belirlenmiş noktalarına kupalar ile vakum yapılarak
uygulanan bir masaj tedavisi olarak tanımlanmıştır (Bolkan 2008).
Anadolu halk hekimliğinde ıslak kupa yani hacamat tedavisi; boynuz veya şişe
ile vücudun bir organına kanı topladıktan sonra neşter ve mengene denilen
âletlerle kan almak olarak tanımlanmıştır (Devellioğlu 2001:305). Deri üzerine
kupa uygulanarak kan dolaşımını düzenlemek kuru kupa veya kuru hacamat
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tedavisi olarak bilinirken, aynı işlemin jilet veya hacamat aleti1 gibi kesici bir alet
ile derinin kesilmesi ve kan çıkarılması şeklinde yapılmasına hacamat veya ıslak
kupa tedavisi denmektedir.

Yöntem
Bu makalede, harf inkılabının gerçekleştiği 1929 yılından, geleneksel tıp
mevzuatının kabul edildiği 2014 yılına kadarki süre zarfında kupa tedavilerinin
geleneksel uygulamaları incelenmektedir. Konuya ilişkin yazılı kaynakların
yetersiz olması, kaynaklarda geçen bilgilerin tedavilerin detaylarını içermekten
çok kültürel olarak ele alınmış olması gibi nedenlerden ötürü sağlıklı veri
toplamada zorluklar yaşanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kütüphanesi ve Milli Kütüphane’de
yayınlanmış tüm folklor dergileri ve folklorik tıp hakkında konferans bildiri
özetleri taranmıştır. Anadolu halk hekimliğine ait yazılı kaynaklarda 2008 yılına
kadar veri bulunabilmiştir.

Bulgular
Kuru Kupa Tedavisi
İncelenen kaynaklara göre kupa tedavisinin halk tıbbında uygulanışı şöyledir;
kupanın içine pamuk konur, hasta oturtulur veya yüzükoyun yatırılır. Kupa içindeki
pamuk çakmak yardımıyla tutuşturularak deri üzerine kapatılır. Kupa içinde oluşan
basınçla cildin bir kısmı kupanın içine çekilir ve negatif basınçtan ötürü kupa cilde
sıkıca tutunur ve kan dolaşımını arttırır. Kupanın kapatıldığı deri altındaki kan bu
bölgede toplanarak kızarıklık meydana getirir. Deri üzerine yapıştırılan kupalar
iki üç dakika sonra kupanın kenarından parmakla bastırılarak kaldırılır. Bu usulle
kan derinlerdeki organlardan deri üzerine çekilerek iç organlar kan hücumundan
korunmuş olur. (Üçer 1974, Güler ve Kadıoğlu 2001:213, Şar 2005:133).
Anadolu halk hekimliğinde hacamat tedavisi ocaklılar2, berberler ve tellaklar
tarafından, 20. yüzyılın başlarına kadar uygulanmıştır (Uludağ 1935, Ünver 1935).
Hafif sağlık problemlerinde başvurulan kupa ise daha çok bir ev tedavisi olarak
halk tarafından uygulanmıştır.
Yazılı kaynaklarda tedavilerin erkek ve kadın halk hekimlerince uygulandığına
ilişkin veriler bulunsa da bazı kaynaklarda kan alan uygulayıcıların yalnızca
erkek olduğu; kan aldırmak isteyen kadınların da erkek berberlere başvurduğu
1

Hacamat aleti: Dikdörtgen veya altıgen şeklinde, içinde küçük bıçaklar bulunan; bir yüzünde
bıçakların geçebileceği büyüklükte delikler bulunan ve sadece hacamat tedavisi için kullanılan
özel bir alettir. Kenarında bulunan küçük kola basıldığı zaman kutu içindeki bıçaklar aynı anda
delikten çıkar ve cilt üzerine çok derin olmayan kesiler bırakır. Günümüzde kullanımı yaygın
değildir .

2

Ocaklı: Halk hekimliğinde belirli hastalıkların tedavisi ile uğraşan, aynı aileye mensup kişilere
ocaklı denir. Burada tedavi becerisinin kan yoluyla geçtiğine inanılır. Kan bağlantısı bulunmayan, fakat ocaklı birinden tedaviyi sürdürme yetkisi alan kişiye de “el almış” veya “izinli” denmektedir.
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belirtilmiştir (Güzelbey 1976). Buna mukabil kupa tedavisinde ise uygulayıcıda
bir özellik veya ocaklı olması şartı aranmamışsa da bir ev tedavisi olan kupa
tedavisinin genelde orta yaş üstü kadınlar tarafından uygulandığı görülmüştür
(Güler ve Kadıoğlu 2001). Özetle Cumhuriyet dönemi Anadolu halk hekimliğinde
kupa uygulayıcılarının hacamatçılar, hamam natırları, berberler veya ev halkı ve
hasta yakını gibi kimseler olduğu bilinmektedir (Boratav 1984:128).
Kupa, Anadolu halk hekimliğinde üşütmeye bağlı yorgunluk ve halsizlikte, kas
ağrılarında, boyun tutulmasında, öksürükte, bel ağrısında “rahatlatmak” amacıyla
uygulanmıştır (Altan 2000:127). Aşırı çalışma, kas kireçlenmesi, sinirsel kasılmalar,
romatizma, selülit, yorgunluk, soğuk algınlığı, migren boyun tutulması gibi
etkenlerin kas ve vücut üzerine yaptığı olumsuz etkinler ortadan kaldırmak için
uygulanan kuru kupa tedavisi, çok tercih edilen bir masaj şekli olmuştur (Güler
ve Kadıoğlu 2001:211).
Tedavinin uygulandığı diğer durumlar sırt ve boyun ağrıları, boyun tutulması
(Güzelbey 1976); sırt ve bel ağrıları (Altan 2000:33); kulunç ve göbek düşmesi
(Kuzucular 1979); omuz ağrıları (İvgin 1984) olarak belirtilmiştir. Kupa tedavisi
kimi zaman usta ellerde “teşhis” aracı haline de gelmiştir. Uygulayıcılar, kupanın
vücuttan alınırken çıkardığı ses, deri üzerinde oluşan morarma ve hatta su
toplaması gibi özelliklere bakarak hastalığın derecesi hakkında tahminde
bulunmuştur (Güler ve Kadıoğlu 2001:212).
Son yıllarda masaj uygulamalarında da başvurulan bir Yöntem olan kupa
uygulamasının çeşitleri şöyledir; (Güler ve Kadıoğlu 2001:213)
1. Klasik Kuru Kupa (Dry Cupping)
2. Hızlı Kupa Kapatma (Flash Fire Cupping)
3. Hareketli Kupa (Moving Cupping)
Klasik kuru kupa uygulaması Cumhuriyet dönemi halk hekimliğinde ateş yoluyla
vakum oluşturarak kullanılmıştır. Daha önce de sözü edilen, kupanın cilt üzerine
vakum etkisi oluşturularak yapıştırılması ve negatif basınçla çekim oluşturulması
klasik kuru kupa tedavisidir. Bir kavanoz veya kupanın içine pamuk konur
çakmakla yakılır ve cilt üzerine kapatılır. Kuru kupa halk hekimliğinde genellikle
kürek kemikleri bölgesine, omurganın etrafına karşılıklı olarak en az 2 en fazla
4-6 adet kapatılır (Güler ve Kadıoğlu 2001:213). Yorgunluk, sırt ağrıları, baş
ağrılarında klasik kuru kupa kapatılır.
İkinci Yöntem 2-3 kupa veya bardakla yapılan, kupanın birini kapatıp, diğerini
çıkarmak suretiyle ardışık olarak ve hızla uygulanan “flash-fire cupping” yani
hızlı kupa kapatma Yöntemidir. Uluslararası literatürde hızlı “ateşli” kupa olarak
adlandırılan bu Yöntemde vakum, vantuz aletiyle değil klasik halk hekimliğinde
olduğu gibi ateşle oluşturulur ve cam kavanozlar kullanılır. Bu Yöntem halk
tıbbında daha çok akciğer hastalıkları ve soğuk algınlığında, masaj tedavilerinde
ise rahatlama amacıyla uygulanmıştır.
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Üçüncü Yöntem ise sırta yağ tatbik ederek, tek bir kupayı tüm sırta gezdirmek
suretiyle uygulanan hareketli kupa tedavisidir. Esasen Anadolu halk hekimliğinde
her tür kuru kupa kapatma işleminden sonra genelde cilde özel hazırlanmış yağ
ve merhemlerle friksiyon uygulanmıştır (Güler ve Kadıoğlu 2001:214). Hareketli
kupada ise kayganlaştırıcı yağ ve merhemlerin kupadan önce uygulandığı
görülmektedir. Hareketli kupa bugün masaj tedavilerinde sıkça kullanılan bir
uygulamadır. Hareketli kupa yorgunluk ve halsizlik gibi durumlarda tercih
edilmiştir.
Daha eski çağlarda boynuz veya bronz, ahşap kaplarla yapılıyor olsa da halk
tıbbında günümüzde ve araştırmamız kapsamında incelenen Cumhuriyet
sonrası dönemde, kuru kupa tedavisinde kullanılan temel gereç cam ürünü
kavanoz veya kalın ağızla bardaklardır. Bugün masaj terapisi olarak uygulanan
kupa tedavilerinde ise plastik kupalar ve vakum aparatı sahneye çıkmıştır. Ateşli
kupa tedavisinde kupa içinde hapsolan sıcak havanın terapötik etkisi olduğu
düşünülmektedir (Güler ve Kadıoğlu 2001:224, Salih 2012:151).
1974’te yayınlanan makalede kuru hacamat olarak adlandırılan şişe çekme yani
kupa tedavisinden bahsedilmiştir. Makalede kuru hacamatın kanın derindeki
organlardan çekilmek suretiyle iç organların kan hücumundan korunduğu ve
böylece iyileşme sağladığından bahsedilmektedir (Üçer 1974).
Mersin halk hekimliğinde göbek düşmesinde kupa uygulanır. Göbek ılık veya
sabunlu su ile ovulur ve üzerine çömlekle vantuz yapılır (Turgal 1934).
1976’da Türk Folkloru Dergisi’nde ise Gaziantep’te kupa uygulamasından
bahsedilmiştir. Gövdeden kan çıkarma yolu ile tedavi usullerinin anlatıldığı
makalede kupa tedavisi “fıs acemat” olarak isimlendirilmiştir. Daha çok sırt
ağrısı, üşütme ve soğuk algınlığı gibi durumlarda bu Yönteme başvurulduğu
belirtilmiştir.
Şarkışla halk hekimliğinde bel ve sırt ağrılarında, kulunç adı verilen ağrılarda kupa
tedavisi uygulanmıştır. Kupa sonrasında sırta ve ağrıyan bölgelere zeytinyağı ile
masaj yapılır. Bunun dışında göbek düşmesinde de kupa tedavisi uygulanmıştır.
Mersin’de olduğu gibi göbek düşmesinde kupa tedavisi çömlekle uygulanmış
ardından göbeğe karasakız yakısı vurulduğu belirtilmiştir (Kuzucular 1979).
Kızılcahamam’a bağlı Çeltikçi köyünde ani ve kuvvetli bel ve omuz ağrılarında
kupa tedavisi uygulanmıştır. İşlem çay bardağı ile ve ağrının şiddetine göre 5-8
bardakla yapılmıştır (İvgin 1984)
Günümüzde yapılmış halk hekimliği araştırmalarında ele alınan kupa tedavisi
daha çok tıbbi uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 2001’de yayınlanan,
kupa tedavisinin (şişe çekme) folklorik, tarihi ve medikal analizinden bahseden
makalede uygulamanın son derece basit ve güvenilir bir tedavi olduğundan
bahsedilmektedir. Makalede kupa tedavisinin hacamat yoluyla kan alma
uygulamasının bir türevi olduğu belirtilmiş, temelinin eski tıpta humoral
teoriye dayandığı vurgulanmıştır. Folklorik analizde uygulamanın ev tipi bir
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tedavi olduğu, kolay bulunabilir malzemelerle yapıldığı, ciddi bir tecrübe
gerektirmediği belirtilmiştir. Kupanın cilde uygulama şeklinin anlatıldığı
araştırmada kupa içerisinde ateşleme ile oksijenin yakıldığı böylece cilt üzerine
tutturulduğunda aradaki hacim farkından doğan negatif basınç ile cilde sıkıca
tutunduğu anlatılmıştır. Tedavinin en çok soğuk algınlığı, öksürük, kas ve
iskelet sistemi ağrıları ve nadiren yüksek tansiyonda uygulandığı belirtilmiştir.
Uygulayıcılarda önemli bir özellik ve tecrübe aranmamasına rağmen genelde
orta yaş üstü kadınların kupa tedavisini bildikleri ve uyguladıkları gözlenmiştir.
Makale kapsamında yapılan taramalar sonucunda literatürde kupa tedavisine
ilişkin kaynaklara rastlanmadığı, bunun sebebinin de uygulamanın basit bir
ev tedavisi olduğu ifade edilmiştir. Bazı durumlarda kupa tedavisi bir teşhis
Yöntemine de dönüşmekte, kupanın cilt üzerinde bıraktığı renge göre hastalığın
şiddeti hakkında tahminde bulunulmaktadır Geleneksel tedavi kupa tedavisinde
en az 2, en fazla 4 kupa kullanıldığı belirtilir. Makalede cam kupanın içine pamuk
ve çakmak ile ateş oluşturarak cilde uygulanmasının yanı sıra biraz daha gevşek
vakum oluşturarak cilt üzerinde gezdirmek suretiyle uygulanan şeklinden de
bahsedilmektedir.
2008’de 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi’nde şişe çekme tedavisi üzerine
yazılan makalede kupa tedavisinin vücudun belirli noktalarına vakum oluşturmak
suretiyle kan dolaşımının sağlandığı, böylece tedavi ettiği belirtilmektedir.
Makalede şişe çekme yani kupa tedavisinin ıslak ve kuru olmak üzere iki
türünden bahsedilmiştir. Kupa tedavisinin uygulama şekli anlatılmış, aşırı ve
uzun süre vakum uygulama gibi hatalı uygulamaların ağrıyı arttırabileceğine
değinilmiştir. Kupa uygulaması sonrası kişinin mutlaka istirahat etmesi gerektiği
belirtilmiş, tedavinin kas ve eklem ağrılarına, yorgunluğa, halsizliğe, soğuk
algınlığına ve baş ağrılarına iyi geldiği vurgulanmıştır. Aynı makalede kupa
tedavisinin plastik kupalar, vakum pompası ve cam kupalarla ateşli uygulama
türlerinden bahsedilmiştir. Bazı durumlarda ise kupa tedavisinin sakıncalığı
olduğu belirtilmiştir. Bunlar hamilelik, iç kanamalar, kanser, kalp hastalığıdır
(Bolkan 2008).

Islak Kupa / Hacamat Tedavisi
Hacamat veya diğer adıyla ıslak kupa tedavisi, halk tıbbında “parpılama” olarak
bilinen, vücudu sağlatım aracı ile çizme, kesme, delme, sülük vurma ve dağlama
gibi Yöntemleri kullanan bir tedavi şeklidir. Parpılama tedavilerinde Amaç
vücuttan pis kanı çıkarmak suretiyle sağlatımı gerçekleştirmektir. Bunun için
genelde baş ve sırt bölgesi tercih edilir. Geleneksel halk tıbbı uygulayıcılarına
göre vücutta kirli kan en çok baş bölgesinde toplanır (Uğurlu 2011). Hacamat
tedavisi fasd ve çizme3 tedavileri ile karıştırılmamalıdır.
3

Çizme adı verilen bir diğer kan akıtma tedavisinde ise ustura veya jiletle kulak arkası, dilaltı,
alın gibi bölgeler çizilerek kan akıtılır. Bu Yöntemde kupa veya vantuz kullanılmaz. Halk
arasında sarılık kesme olarak bilinen sarılık tedavisinde çok rastlanan bir uygulamadır. Ancak
fasd ve çizme tedavileri bu tezin konusu değildir.
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Hacamat tedavisinde kupanın içine pamuk konur, çakmakla yakılır. Hacamat
yapılacak bölgeye kupalar kapatılır. Kuvvetli vakumla deri altındaki kanın kupa
altına toplanması sağlanır. 2-3 dakika sonra kupalar çıkarılır. Jilet veya hacamat
aleti ile deri üzerine boylamasına yüzeysel kesiler yapılır. Kesiklerden kan çıkışı
ancak kupanın tekrar kapatılmasına bağlı vakum etkisiyle gerçekleşmektedir,
yani kesikler kendiliğinden kanayacak kadar derin değildir. Kesinin ardından
kupa içine tekrar pamuk konur ve yakılarak kesilerin yapıldığı yere kapatılır.
Vakum etkisiyle kupa altında toplanan kan, kesilerden kupanın içine doğru akar.
2-3 dakika sonra kupalar çıkarılır, içindeki kan bir torbaya dökülür. Aynı bölgede
tekrar kesi yapılır ve tekrar kupa kapatılır. 2-3 dakika sonra kupalar çıkarılır ve son
kez tekrar “boş kupa” kapatılır. Yani son defada kesi yapılmaz4. Hacamat sırasında
alınan kanın ilk kupadan sonra azaldığı, sadece kirli kanın vücuttan atıldığı
söylenir. İlk kupadan sonra önce koyu ve pıhtılı kan gelir, ikinci ve üçüncüden
sonra kanın renginin açıldığı söylenir. Bazı uygulamalarda hastanın ağrısı
kayboluncaya veya kan temiz çıkıncaya kadar üç kereden fazla kupa kapatılabilir
(Üçer 1974).
Üçer’in halk tedavilerini anlattığı makalesinde hacamat tedavisinin daha çok
sıcak iklimlerde uygulanan bir halk tedavisi olduğu anlatılmıştır. Sıcak iklim
şartlarının olmadığı yerlerde ise uygulama hamamlarda veya banyodan sonra
önerilmiştir. Böylece sıcağın etkisi ile kan cilt yüzeyine yaklaştığı ve bu yolla vücut
temizliğinin daha etkili olduğuna inanılmıştır. Tedavide kupa kapatılan bölgeye
alkolle temizlenmiş bıçakla hafif bir iki çizik bırakıldığı not edilmiştir. Çizgilerin
damarlara paralel şekilde yapıldığı, damarları kesmemek için asla enine çizik
yapılmadığı belirtilmiştir. Makaleye göre halk hekimliğinde hacamatla tedavide
kupa, temiz kan çıkana kadar birkaç defa takılıp çıkarılmaktadır (Üçer 1974).
Gaziantep halk hekimliğinde de hacamat tedavisi uygulamalarına rastlanmıştır.
1976’da yayınlanan makalede kan alma tedavilerinden hacamatın daha çok
sırt bölgesine uygulandığı, cilde önce ustura ile kesi yapıldığı, ardından kesiler
üzerine kupa kapatıldığı ve kanın vakum ile çıkmasının sağlandığı anlatılmıştır
(Güzelbey 1976).
2001’de yayınlanan ve günümüzde halk hekimliğinde hacamat tedavisi
uygulamasının anlatıldığı makalede cilt üzerine yapılan kesilerin son derece
yüzeysel olduğu, öyle ki kupanın vakumu olmadan kesilerden kan çıkmadığı
anlatılmıştır. Bazı kaynaklarda önce kesi yapılıp sonra kupa kapatıldığı, bazılarında
ise önce kupa sonra kesi yapıldığı belirtilmiştir. Hiç şişe kullanmadan sadece
kesi yapılarak uygulanan Yönteminse sarılık kesme olarak bilinen çizme tedavisi
olduğuna değinilmektedir. Hacamatın damardan kan alma tedavisinden daha
yüzeysel bir tedavi olduğu ve daha az risk taşıdığı için, daha az etkili olsa da daha
4
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Halk hekimliğinde hacamat uygulaması bölgeden bölgeye bazı farklılıklar gösterebilir. Bazı
yörelerde önce kupa kapatılır, ardından çizik bırakılır ve sonra tekrar kupa kapatılırken; önce
çizik uygulayıp ardından kupa kapatmanın tercih edildiği örnekler de vardır (Güler ve Kadıoğlu 2001:215).
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çok tercih edilen bir Yöntem olduğu anlatılmaktadır (Güler ve Kadıoğlu 2001).
Halk tıbbında hacamat yüksek tansiyonda, şişmanlıkta baş ve sırt ağrılarında (Üçer
1974); her türlü kas ağrısı ve boyun tutulmasında, göz ağrısı ve göz zafiyetinde
(Güzelbey 1976); eklem ağrılarında (Bolkan 2008) uygulanmıştır. Bunun dışında
bazı ilk yardım vakalarında hacamat ve kupa tedavisinden faydalanılmıştır.
Diyarbakır bölgesinde yılan sokması gibi zehirlenmeler karşısında, sokulan yer
biraz üstünden bağlanır, bıçakla kesi yapılır ve bölgeden bolca kan akıtılırdı.
Ardından kesi yapılan yer üzerine kupa kapatılarak hacamat uygulanır ve
dağlama yapılırdı (Değer ve Beysanoğlu 1992:36).
Halk hekimliğinde kan alma tedavilerinin uygulanacağı belli günlerin varlığından
söz edilmektedir. Gaziantep’te kan alma tedavilerinin anlatıldığı makalede bir
kan alma türü olan çizme tedavisinde günlerin Arapça söylenişinde iki dudağın
birbirine değdiği günler çizme tedavisinin yapılmayacağı belirtilmiştir (Güzelbey
1976)5. Kaynaklarda en iyi kan alma günlerinin, dolunayın hareketine göre
belirlendiğinden söz edilmiştir (Ünver 1937).

Sonuç
27 Ekim 2014’de yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Mevzuatına göre
ıslak ve kuru kupa tedavileri ülkemizde yasallaşmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından
düzenlemeler getirilen bu uygulamalar artık sağlık sistemi ve belirlenen sağlık
personellerine emanet edilmiştir. Bu tarihten önce uygulamaları halk hekimliği
tedavisi olarak kabul etmek gerekliyse de bu tarihten sonra kupa ve hacamat
tedavileri tıbbi literatürde konumlanacaktır.
•

•

•

5

Araştırma kapsamında, Anadolu halk hekimliğine ait yazılı kaynaklarda 2008
yılına kadar veri bulunabilmiştir. Bundan sonraki dönemin anlaşılabilmesi
için sözlü araştırmalar yürütülmesi önemlidir. “Cumhuriyet Döneminde Kupa,
Hacamat ve Sülükle Tedavi” isimli tez çalışmamızda bu konu incelenmiştir
(Kılınç, 2015).
Islak ve kuru kupa tedavisi zamanın testinden geçmiş, uzun yıllardır aynı
Yöntem ile, aynı hastalıklarda uygulanan tedavilerdir. Zamanla yalnızca
tedavileri daha pratik hale getirecek şekilde kullanılan malzemelerde değişiklik
gözlenmiştir. Örneğin ilk dönemlerde hacamat tedavisinde boynuzların
kullanılması, bugün ise yerine vakumlu kupa aletlerinin geliştirilmesi gibi.
Bugün ıslak ve kuru kupa tedavilerinin bilimsel araştırmalara konu olmasıyla
birlikte bu tip gelişmelerin yaşanmaya devam edeceğini öngörmek güç
değildir. Uygulamaların faydalarının daha net anlaşılması ile daha belirli
durumlarda, daha hedefe yönelik tedavi prensipleri belirlenebilecektir.
Döneme ait halk hekimliği yazılı kaynakları incelendiğinde bu tedavilerin
uygulama şekli, uygulama zamanı, tedavinin kimlere uygulanabileceği,
Ahad (Pazar), İsneyn (Pazartesi), Selase (Salı), Erbaa (Çarşamba), Hamis (Perşembe), Cuma, (Cuma’a) Sebt (Cumartesi)
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•

•
•
•
•
•

•

•

hangi hastalıklarda uygulanacağına dair bilgi elde etmek mümkündür. Elde
edilen veriler arasında da tutarlılık gözlenmiştir. Kupa içine pamuk koyma,
cilt üzerine yapıştırma, hacamatta ilk kupadan sonra iki defa kesi yapılması,
sonra temiz kan çıkana kadar kupa kapatılması, asgari toplamda 3 defa
kupa kapatılması ve yaraların bakımı gibi birçok konuda ortak noktalar
paylaşılmıştır.
Kupa ve hacamat tedavileri, ağrılarda, yaralanmalarda, kısırlıkta, çıban
gibi iltihaplı hastalıklarda, tansiyon hastalıklarında, cilt hastalıklarında ve
fıtıklarda kullanılmıştır.
Kupa tedavisinin uygulama zamanı hakkında bir sınırlama yokken hacamat
tedavisinin sadece belli zamanlarda uygulanabildiği tespit edilmiştir.
Kaynaklarda tedavilerin dini temelleri olduğuna dair bilgiye rastlanmamıştır.
Sadece iyileşme ve şifa bulma aracı olarak uygulanmıştır.
Kaynaklarda özellikle hacamat tedavisinin sıcak iklimlerde ve merkeze uzak
illerde uygulandığı görülmüştür.
Kupa ve hacamat tedavilerinin hangi hastalıklarda uygulanmayacağı
bilgisine rastlanmamıştır.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kupa ve hacamat tedavisini uygulayanların
kadın mı erkek mi olduğu bilgisi değişkenlik göstermiştir. Kaynaklarda
uygulayıcıların çoğunluğunun erkekler (berberler) olduğuna ilişkin bilgi
mevcuttur. Ancak uygulayıcı kadın veya erkek olsa da sadece hemcinslere
tedavi uygulandığına ilişkin bir bilgi mevcut değildir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ve hatta öncesinde halk hekimliği tedavileri tıbba
alternatif olarak tercih edilmekten ziyade, sağlık imkânlarının yeterli olmadığı
bu dönemlerde, merkeze uzak bölgelerde halkın günlük hastalıklarla baş
etmek için başvurduğu Yöntemler olmuştur.
Islak kupa tedavisi “kirli kanı vücuttan uzaklaştıran kan alma tedavileri” olarak
görülmektedir.
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SÜLÜK SALGISINDAKİ BİYOAKTİF MADDELER VE
BİYOKİMYASAL AKTİVİTELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYHAN1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

1

Sülükler, yüzyıllardan beri çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan omurgasız
canlı grubudur. Sülük tedavisi multidisipliner tedavilerin bir parçasıdır. Etki
mekanizmasının büyük bir bölümünü sülüğün kan emme esnasında salgıladığı
biyoaktif bileşenler oluşturmaktadır. Bu maddelerin bazıları türler arasında
değişiklik göstermekle birlikte geneli birbirine benzemektedir. Yakın dönemde
sülük salgısının aktif içeriğinden, protein ve peptitler izole edilerek karakterize
etmek için araştırmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda bu biyoaktif maddelerin
kanser hücre hattı üzerindeki çalışmalarında başarılı Sonuçlar alınmıştır. Bu
biyoaktif maddelerin antikoagulant, analjezik, fibrinolitik, miyorelaksan,
antiinflamatuar, anksiyolitik ve immün modülatör gibi daha birçok etkiye sahip
oldukları bilinmektedir. Bu Biyoaktif bileşenlerin yapısının ve etki mekanizmasının
iyi bilinmesi sülük tedavisinin daha sağlıklı yapılabilmesine olanak sağlayacaktır.
Bu bağlamda çalışmamızda biyoaktif bileşikler ve etki mekanizmalarının güncel
yaklaşımı sunulacaktır.

BIOACTIVE INGREDIENTS IN LEECH AND BIOCHEMICAL
ACTIVITIES
Leeches are an invertebrate living group that has been used to treat various diseases
since centuries. Leech therapy is part of the multidisciplinary therapies. It is a large
part of leech therapy mechanism of action creates bioactive components that
secretes during blood sucking. Some of these materials are similar to each other,
although they vary between species. Recently, the active ingredient of leech salıva
secretion has been investigated to isolate and characterize proteins and peptides.
At the same time, good Results have been obtained in the work of these bioactive
substances on the cancer cell line. These bioactive substances are being known to
have many other effects such as anticoagulant, analgesic, fibrinolytic, myorelaxan,
antiinflammatory, anxiolytic and immunomodulator. A good knowledge of the
structure and mechanism of action of these bioactive components will allow leech
therapy to be made healthier. In this presentation, we will present the current
approach of bioactive compounds and mechanisms of action.
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BAĞIMLILIKTA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP VE
HEMŞİRELİK
Belgin BAYRAK1, Hilal SEKİ ÖZ2

ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Geleneksel Tıp Stratejisi (2014-2023) doğrultusunda
geleneksel ve tamamlayıcı tıpla (GTT) ilgili yapılan uygulamaların ve
uygulayıcıların düzenlenmesini, ayrıca bu uygulamaların güvenli ve etkili bir
şekilde kullanılmasını teşvik etmelerini ülkelere önermektedir. Ülkemizde de GTT
ile ilgili çalışmalar Sağlık Bakanlığının kontrol ve denetiminde devam etmektedir.
Dünyada farklı hastalıkların tedavisine destek olmak için GTT uygulamaları
kullanılmaktadır. Bağımlılık da bu hastalıklardan biridir. Bağımlılık tedavisinde
detoksifikasyondan rehabilitasyona kadar olan süreçte stresin azaltılması,
öz-yeterliğin artırılması ve kişinin dengesine yeniden kavuşmasında GTT
uygulamaları kullanılabilmektedir. Son araştırmalar tedavi sürecinde GTT
yaklaşımların olmasının tedavi başarısını artırdığını göstermektedir.
Bağımlılık tedavisinde hemşireler de aktif rol olmaktadır. Hemşirelik Yönetmeliğine
göre hemşireler “Toplumdaki bireylerin, kullandığı ilaçlar, bitkiler, alternatif
tedaviler, vitaminler veya besinsel destekleri gibi alternatif tıp uygulamalarını
değerlendirmektedir.” Dünyada da bağımlılık tedavisinde hemşireler tarafından
GTT uygulamalarının yapıldığı bilinmektedir.
Bu doğrultuda Türkiye’de hemşirelik eğitiminde GTT uygulamalarının yer alması,
hemşirelerin mezuniyet sonrası eğitimlere katılmalarının teşvik edilmesi, literatür
bilgisinin azlığı nedeniyle bilimsel araştırmaların desteklenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, hemşirelik, geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp

TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE IN
ADDICTION AND NURSING
According to Traditional Medicine Strategy (2014-2023) The World Health Organization recommends the regulating of practices and practitioners about traditional and
complementary medicine (TCM) as well as encourages them to use these practices
safely and effectively. In our country, operations related to TCM continue in the control and supervision of the Ministry of Health.
TCM applications are used to support the treatment of different diseases. Addiction
is also one of these diseases. In addiction treatment, from detoxification to rehabiliSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

71

Bildiriler Kitabı

tation, TCM practices can be used to reduce stress, increase self-sufficiency and restore person’s balance. Recent studies indicate that the presence of TCM approaches
in the treatment process improves treatment success.
Nurses also play an active role in addiction treatment. According to the Nursing
Regulations, nurses “evaluate alternative medicine practices such as drugs, plants,
alternative therapies, vitamins or nutritional supplements that people use in the
community.” It is known that TCM practices are performed by nurses in addiction
treatment in the world.
It is suggested that TCM practices should be included in nursing education. Nurses
should be encouraged to participate in postgraduate training, and scientific research conducted by nurses should be supported due to the lack of research in this
subject.
Key Words: Addiction, nursing, traditional medicine, complementary medicine

1. Giriş
Dünyada birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde GTT uygulamalarının
kullanıldığı bilinmektedir. Amerika’da yetişkin nüfusunun %32’sinin, çocuk
nüfusunun ise % 11,6’sının GTT uygulamaları kullandığı bildirilmektedir (NIH,
2012; 22). İngiltere’de yaşam boyu GTT uygulamalarının kullanımı %44 (Hunt vd,
2010;14 ) iken, Almanya’da nüfusun %40 - %62’si GTT uygulamaları kullanmaktadır
(Linde vd, 2014; 18).
Türkiye’de ise farklı hastalıklarda kullanım ile ilgili çalışmalar olmakla birlikte
kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalarda meme kanserli
hastaların %87’sinin (Yavuz vd, 2007;33 ), akne vulgarisi olan hastaların
%57,4’ünün (Durusoy vd, 2010; 10), psikiyatrik bozukluğu olan hastaların bir
çalışmada %22,2 (Bahçeci, vd, 2012; 2) diğer bir çalışmada ise %39,7’sinin (Bal
vd, 2017; 3) GTT uygulamalarını kullandığı bildirilmiştir.
Toplum içinde yaygın kullanımı olmakla birlikte bu uygulamaların kimler
tarafından nasıl uygulanacakları ile ilgili belirsizlikler bulunmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Geleneksel Tıp Stratejisi (2014-2023), bireylerin sağlık ve
iyilik halini sürdürmede GTT’nin potansiyel katkılarını kullanmak için bu konuyla
ilgili yasal düzenlemelerin ve araştırmaların yapılmasını, ayrıca sağlık sistemine
uygun bir şekilde dâhil edilmesini böylece de GTT’nin güvenli ve etkili bir şekilde
kullanımının sağlanmasını önermektedir (WHO,2013;32 ).
GTT uygulamaları sağlığı sürdürmede, hastalıkları önlemede ve birçok hastalığın
tedavisinde kullanıldığı gibi bağımlılık tedavisinde de detoksifikasyondan
rehabilitasyona kadar olan süreçte stresin azaltılması, öz-yeterliğin artırılması
ve kişinin dengesine yeniden kavuşmasında kullanıldığı bilinmektedir. Bu
uygulamalar arasında akupunktur, hipnoz, farkındalık terapisi gibi uygulamalar
yer almaktadır. Bağımlılık kronik relaps ve remisyonlarla seyreden bir hastalıktır.
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Relapsın çok fazla olması hasta ve ailelerini umutsuzluğa sürükleyebilmektedir
(Sadek vd, 2018;25 ) Bu nedenle hasta ve aileleri birçok GTT uygulamasını
denediği bilinmektedir.
GTT uygulamalarının kullanımına karşı sağlık personelinin olumsuz tutumu
olabileceğini düşündükleri için, hastalar GTT uygulamalarını kullandıklarını
sağlık ekibi ile paylaşmamakta, ya da bu uygulamaların tamamen iyileştireceğini
düşünerek tıbbi tedaviyi yarıda bırakabilmektedir. Bu durum hastanın uygun
tedaviyi almasını engelleyebilmektedir. Hemşireler 7 gün 24 saat kesintisiz
olarak hasta ve yakınları ile en yakından iletişim kurabilen sağlık profesyonelidir.
Bu nedenle hemşirelerin GTT uygulamaları konusunda bilgilerinin olmasının,
hastayı bütüncül olarak değerlendirebilmelerini, bu uygulamaların tıbbi tedaviyi
destekleyecek bir şekilde hastaya zarar vermeden kullanımının sağlanmasına
katkı verebilmelerini ve GTT uygulamaları ile ilgili hastalara rehberlik
edebilmelerini sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu doğrultuda bu derleme ile bağımlık tedavisinde kullanılan GTT uygulamaları ile
ilgili bilgi verilerek ve bu uygulamalardaki hemşirelerin rollerinin belirlenmesine
katkı sağlanması Amaçlanmıştır.

2. Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kavramları
Genel olarak “alternatif tıp”, “geleneksel tıp” ve “tamamlayıcı tıp” gibi kavramlar
birbirleri yerine kullanılabilmektedir. DSÖ’nün yaptığı tanımlar aşağıda
sıralanmıştır.
Geleneksel Tıp (GT): Sağlığın korunması, fiziksel ya da ruhsal hastalıkların
önlenmesi, teşhis ve tedavisinde kullanılan, kültüre özgü bilgi, beceri ve
uygulamaların tümüdür. Bu uygulamalar genelde uzun yıllardır o toplum
içerisinde aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bazen bu uygulamaların etki
mekanizması izah edilememektedir.
Tamamlayıcı Tıp (TT): O ülkenin kültürüne özgü geleneksel tıbbının bir parçası
olmayan ve mevcut sağlık sistemine de tam entegre olamayan sağlık bakım
uygulamalarıdır.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT): GT ve TT uygulamalarının bütününü
kapsamaktadır. (WHO, 2013; 32)

3.Türkiyede Gtt Uygulamaları
Türkiye’de GTT ile ilgili ilk mevzuatsal düzenleme 1991 yılında akupunktur
ile ilgili olmuştur (Mollahaliloğlu vd., 2015;21 ). 2014 yılında da “Geleneksel
Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik
ile insan sağlığına yönelik GTT uygulamalarının, uygulanacak merkezlerin,
uygulamayı kimlerin yapabileceğinin ve bu kişilerin eğitimlerinin nasıl olması
gerektiğinin standartları belirlenmiştir (SB,2014;26 ). Türkiye’de 14 farklı GTT
uygulamasının sertifikalı eğitimi ile ilgili standartlar yayınlanmıştır. Uygulama
merkezleri, eğitim merkezleri ve ünitelere ilişkin sayılar Tablo 1’de yer almaktadır.
(SB, 2018;27 ).
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

73

Bildiriler Kitabı

Tablo 1. GTT Uygulama Merkezleri, Eğitim Merkezleri ve Ünitelerin Sayıları

Uygulama Merkezi
Eğitim Merkezi
Ünite

Üniversite

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bakanlığı

Toplam

18
11
-

19
7
19

37
18
19

4. Bağımlılık Tedavisinde Gtt Uygulamaları
Bağımlılık tedavisinde hastanın tedavisine eklenen GTT uygulamalarının; madde
kullanımı, psikiyatrik belirti, tutuklanma sayısı ve hastane yatış süresini azaltması,
yaşam kalitesini artırması ile daha düşük maliyetler ve daha iyi Sonuçlar elde
etmeyi sağladığı bildirilmektedir (SAMHSA, 2018;29 ).
Amerikan Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) GTT
uygulamalarını 5 kategoride değerlendirmektedir. Bu kategorilerden bağımlılıkta
kullanılan uygulamalara ilişkin örnekler aşağıda sıralanmıştır.

4.1. Alternatif ve medikal sistemler:
Bu gruba homeopati, Geleneksel Çin Tıbbı, Ayurveda gibi uygulamalar
girmektedir. Bağımlılık tedavisini desteklemek amacıyla bu ürünlerin kullanıldığı
bilinmektedir.
Geleneksel Çin Tıbbında en çok kullanılan ürünlerden biri olan Suan Zao Ren
Tang da bunlardan biridir. Metadon idame tedavisi sırasında uyku problemi
olan hastalarla yapılan çift kör çalışmada Suan Zao Ren Tang’ın uyku kalitesi ve
etkinliğini artırdığı belirtilmiştir (Chan, vd, 2015;9 ).
Geleneksel Çin Tıbbı uygulamalarından biri olan akupunkturun opiyat
bağımlılığında kullanımı ile ilgili yapılan bir çalışmada, yoksunluk tedavisine ek
olarak akupunktur uygulanan hastalarda kontrol grubuna göre relaps oranlarının
daha az olduğu bulunmuştur (Meade vd, 2010;20 ) Akupunkturun yoksunluk,
aşerme ve anksiyete belirtilerini azaltabileceği ile ilgili düşük kalitede kanıtlar
bulunmaktadır (Grant vd, 2016; 15 ).
Türkiye’de mevzuata göre Homeopatinin bağımlılık tedavisinde destekleyici
olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. Kokain bağımlıları ile yapılmış
bir çalışmada psikososyal müdahale programına homeopatik ürünlerin
eklenmesinin kokain aşermesini azaltacağı vurgulanmıştır (Adler vd, 2018; 1)
Başka bir çalışmada ise homeopatinin yoksunluk ve aşerme belirtilerini azalttığı
belirtilmiştir (Loretta, 2017;19 )

4.2. Beden-Zihin Müdahaleleri:
Müzik terapi, psikolojik görüşmeler, dua bu gruba girmektedir. Mindfullness
(farkındalık) terapisinin madde bağımlılığında etkinliği ile ilgili yapılan bir metaanaliz çalışmasında farkındalık terapisinin madde kötüye kullanımını azaltmanın
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yanı sıra, tıbbi, psikolojik, yasal ve ilişki problemlerini azalttığı bildirilmektedir
(Li,2017;17) Başka bir çalışmada ise ağrı yoğunluğunu azalttığı ve yaşam kalitesini
artırdığı vurgulanmıştır (Khusid ve Vythilingam, 2016;16 ). 286 kişinin katıldığı
başka bir çalışmada ise farkındalık temelli relaps önleme programının standart
relaps önleme programı ve psikoeğitimle karşılaştırıldığında madde kullanımını
azalttığı bulunmuştur (Bowen vd, 2014; 6 )
Müzik terapi uygulamaları bağımlılık tedavisinde kullanılabilmekle birlikte bu
konudaki çalışma sayısı yetersizdir. Müzik terapinin duyguları ifade etme, grup
etkileşimini sağlama, sosyal becerileri geliştirme ve yaşam kalitesini artırmada
etkili olabileceği düşünülmektedir (Hohmann vd, 2017;13 )
Yoganın sigara bağımlılığında kullanımına ilişkin çalışmalar (Carim-Todd vd,
2013; 8) bulunmakla birlikte bağımlılık tedavisinde etkin olarak kullanılabileceği
ile ilgili geniş ölçekli çalışmalar yapılması önerilmektedir.
Yaratıcı yazarlık da bağımlılık tedavisini desteklemek amacıyla kullanılabilmektedir.
Yazarlık kişinin duygularını ifade edebilmesine, grup tarafından anlaşılmasına
böylece olumsuz duyguları ile baş etmesine yol açmaktadır (Springer, 2006;31,
Bolton vd, 2005;5)

4.3. Biyolojik Temelli Tedaviler:
Bitkiler, diyet destek ürünleri, tıbbi bitki çayları bu grupta yer almaktadır. Bitkisel
ürün olan Avena sativa, passiflora incarnate, Melissa, ginseng gibi bitkisel
ürünlerin opiyat bağımlılığı tedavisinde yoksunluk belirtilerini azalttığı ile ilgili
Bulgular bulunmaktadır (Ebrahimie vd, 2015; 11; Zhu vd, 2017;35 ).

4.4. Manipülatif ve Beden Temelli Tedaviler:
Masaj, kiropraktik manipülasyon, osteopati bu grup içerisinde
değerlendirilmektedir. Bağımlılık tedavisi sırasında ortaya çıkan ağrıların
yönetiminde masaj terapileri, kiropraktik manipülasyon, terapötik dokunma
kullanılabilmektedir (Ziegler, 2005;34)

4.5. Enerji Tedavileri:
Reiki, qi gong, elektromagnetik terapiler bu grupta yer almaktadır. Yenidoğan
Yoksunluk Sendromu ile doğan bebeklerde uygulanan reikinin yenidoğanın kalp
atış hızını azaltmada etkili olduğu ile ilgili Bulgular bulunmakla birlikte örneklem
sayısı yetersizliği nedeniyle geniş ölçekli çalışma yapılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir (Radziewicz vd, 2018;24)

5. GTT Uygulamaları Ve Hemşirelik
Hemşirelik uygulamalarında tamamlayıcı tıp uygulamaları çok eskiye
dayanmaktadır. Modern hemşireliğin kurucusu olan Florance Nightingale
beden ve zihnin iyileştirilmesinde çevrenin önemine vurgu yapmıştır. Roy’un
Adaptasyon Teorisinde ise adaptasyonu etkileyen uyaranları düzenleyici bir güç
olarak hemşirenin rol oynadığını belirtmektedir. Örneğin müzik terapi ve aroma
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terapi gibi uygulamalar hemşire tarafından uygulanabilir. Rogers’ın Üniter
İnsan Varlığı Kuramında insan enerji alanı ve çevresel enerji alanı kavramları
bulunmaktadır. Bu kapsamda terapötik dokunma, reiki gibi uygulamalar
hemşireler tarafından yapılabilmektedir (Frisch, 2001;12 ).
Hemşirelik uygulamasının temel amacı insana yardım etmektir. Hemşire bu
doğrultuda insanları bütüncül değerlendirmektedir. Bütüncül değerlendirme
sadece fiziksel bir değerlendirme olmayıp bireyi, inançları, kültürü, dini, ailesi
ve yaşadığı toplum ile birlikte değerlendirmektir. Sağlık hizmetlerinde kesintisiz
7 gün 24 saat hizmet veren hemşireler GTT uygulamaları konusunda bir köprü
görevi görebilecektir (Sparber, 2001; 30, Buchan vd,2012; 7).
Hemşirelik Yönetmeliğine göre de hemşirelerin görevlerinden biri “Toplumdaki
bireylerin, kullandığı ilaçlar, bitkiler, alternatif tedaviler, vitaminler veya besinsel
destekleri gibi alternatif tıp uygulamalarını değerlendirmektir.” (SB, 2011;28) Bu
doğrultuda hemşirelerin GTT uygulamaları ile ilgili donanıma sahip olmaları
için hemşirelik müfredatına GTT uygulamaları ile ilgili dersler konulabilir ve
mezuniyet sonrası eğitimlere katılmaları teşvik edilebilir.
GTT uygulamalarının kullanımı toplumda giderek artmakta ve devlet kurumları
da bu alanda politika geliştirmektedir. Bu alandaki politikaların oluşturulması
aşamasında da hemşirelerin yer alması gerektiği düşünülmektedir.

6. Sonuç ve Öneriler
GTT uygulamalarının bağımlılık tedavisini destekleyici olarak kullanımına ilişkin
çalışmalar bulunmakla birlikte bu çalışmalar küçük örneklemle, tek merkezli
yapılmış ve etkisi belirsiz çalışmalar şeklindedir (Posadzki, 2016;23, Behere,2009;4
). Bu nedenle daha fazla örneklem ile çok merkezli çalışmaların yapılması gerektiği
düşünülmektedir.
Bağımlılık tedavisini sağlayan sağlık ekibi üyesi olarak hemşirelerin GTT
uygulamalarının neler olduğu, hastaların hangi hastalıklarda hangi uygulamaları
daha çok kullandığı, bu uygulamalar hakkındaki devlet politikalarının neler
olduğunu bilmesinin bütüncül bir bakım sunmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Hasta ile en yakın teması kurma fırsatı olan hemşirelerin
hastalara rehberlik edebileceği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda;
•

Hemşirelik eğitim müfredatına GTT uygulamalarının eklenmesi,

•

Hemşirelerin mezuniyet sonrası GTT uygulamaları ile ilgili eğitimlere
katılmalarının teşvik edilmesi,

•

Hemşirelerin çalıştıkları birimlerde GTT uygulamaları ilgili bilimsel çalışmalar
yapmasının, ya da kliniklerdeki yapılan bilimsel çalışmalara dahil edilmesinin
teşvik edilmesi,

•

GTT uygulamaları ile ilgili politika geliştirme aşamalarında hemşirelerin de
yer almasının sağlanması önerilmektedir.
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SÖZLÜ BİLDİRİ

KUPA TEDAVISININ AĞIR METAL DÜZEYLERINE
ETKISININ ARAŞTIRILMASI: ÖN SONUÇLAR
Süleyman Ersoy1, Ali Ramazan Benli1
Karabük Üniversitesi,Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği ABD,
Karabük
1

ÖZET
Amaç
Kupa tedavisi geleneksel tedavilerden biridir.Literatürde wet cupping ( hijama)
şeklinde geçmektedir. Bu çalışmada kupa tedavisinin ağır metal düzeylerine
etkisi araştırıldı.

Yöntem
Karabük EAH Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezine gelen sağlıklı gönüllülere
birer ay ara ile toplam 3 kez kupa uygulaması yapıldı. Birinci kupa uygulamasından
önce ve 3. kupa uygulamasından sonra venöz kan örnekleri alındı. Numunelerdeki
ağır metal düzeyleri Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)
cihazında çalışıldı. Sonuçların değerlendirilmesinde Paired T testi ve Wilcoxon
Signed Runk testi kullanıldı.

Bulgular
Çalışmaya alınan 20 bireyin tamamı erkek hasta olup yaş ortalaması 40,10’du.
Kupa tedavisi öncesi ve 3 seans tedavi sonrası ağır metal düzeyleri hesaplanmıştır.
Alüminyum, kurşun ve silisyumda anlamlı düşüş gözlenmiştir.

Sonuç
Bu çalışmanın sonucu kupa tedavisinin ağır metal vücuttan atılmasında
yeni bir tedavi metodu olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Yeterli
veri elde edilemediği için çalışmaya 20 birey daha eklenerek tamamlanması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kupa tedavi, Ağır metal, Venöz kan
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EFFECT OF WET CUPPING THERAPY ON HEAVY METAL
LEVELS:PRELIMINARY Results
Suleyman Ersoy1,Ali Ramazan Benli1
Karabuk University Karabuk Education and Research Hospital Department of Family Medicine,Karabuk.
1

ABSTRACT
Objective
Wet Cupping Therapy (WCT) or Hijama is one of the traditional treatments. In this
study, the effect of WCT on heavy metal levels was investigated.

Methods
Healthy volunteers were applied three sessions of WCT at one month intervals
consecutively.Venous blood samples were taken before the first and after the third
application. The heavy metal levels in the samples were studied in an Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) instrument. Paired T test and Wilcoxon
Signed Runk test were used to evaluate the Results.

Results
All of the 20 individuals allocated in the study were male and the mean age was
40.10 years. Significant decrease was observed in aluminum, lead and silissium levels

Conclusion
This study suggests thatWCT may be used as a new Method for disposing heavy metals.Due to insufficient data we’re planning to add 20 more individuals to the study
Key Words: Wet Cupping Therapy,Heavy metals,Venous blood

Giriş
2000’li yıllar ile beraber geçtiğimiz yüzyılda popülaritesini yitirmiş ve bir kısmı da
psödo bilim denilerek terkedilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına
ciddi anlamda bir geri dönüş başladı. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) de
Geleneksel tıp ile alakalı yayınladığı stratejisinde bu uygulamaların günümüz
tıbbına entegrasyonunun önemine dikkat çekmekte(1). Kupa tedavisi kökü eski
Mısır’a kadar dayanan ve Geleneksel Anadolu Tıbbı olarak tanımlayabileceğimiz
Grekoromen, Selçuklu ve Osmanlı tıbbı uygulamalarında geniş yer bulan
geleneksel bir tedavi metodudur. Kupa tedavisi kuru ve yaş kupa olmak üzere
ikiye ayrılmakta ve yaş kupa tedavisi Arapça hicama kökünden gelen hacamat
ismiyle de anılmaktadır.
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Bu çalışmamızda kupa tedavisinin sağlıklı gönüllülerde ağır metal düzeyine olan
etkisini araştırdık.

Metod
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Getat merkezine koruyucu maksatlı
hacamat olmak için başvuran sağlıklı gönüllülerden bir grup çalışmaya dâhil
edildi. Dâhil edilme kriterleri 18-55 yaş arası olmak, demir çelik endüstrisi çalışanı
olmak ve eşlik eden herhangi bir kronik hastalığı bulunmamak olarak belirlendi.
Kronik bir hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar ve Getat merkezimize herhangi
bir herhangi bir rahatsızlığının tedavisi için başvuranlar çalışmaya alınmadı.
Çalışmaya katılan tüm bireylerin yazılı onamları alındı. Bu hastalara birer ay ara
ile toplam 3 kez kupa uygulaması yapıldı. Birinci kupa uygulamasından önce ve 3.
kupa uygulamasından sonra venöz kan örnekleri alındı.Ayrıca ilk kupa uygulaması
esnasında kupa kanından da örnek alındı. Numunelerdeki ağır metal düzeyleri
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) cihazında çalışıldı.
Aliminyum (Al), Krom(Cr), Mangan(Mn), Demir (Fe), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko
(Zn), Arsenik (As), Molibden (Mo), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Civa (Hg) ve
Kurşun (Pb) olmak üzere toplamda 13 farklı ağır metal düzeyi ölçüldü. Sonuçların
değerlendirilmesinde Paired T testi ve Wilcoxon Signed Runk testi kullanıldı.
Çalışmamız Karabük Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun 1/5 sayı ve
09.01.2018 tarihli kararıyla onaylandı.

Kupa Uygulama Tekniği
DU 14:Servikal 7.omur ,UB 42:Torakal 3.Vertebranın sağ ve sol 3’er jun laterali,
UB 46:Torakal 7. Vertebranın Sağ ve sol 3’er jun laterali olmak üzere toplam 5
noktadan her hastaya kupa tedavis uygulandı.(Resim 1)
Resim 1: Kupa uygulama noktaları
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Bulgular
Çalışmaya alınan 20 bireyin tamamı erkek hasta olup yaş ortalaması: 40.10 (29-49)
yıl, ortalama çalışma süresi ise 14.21 (6-22) yıldı. Kupa tedavisi öncesi ve 3 seans
tedavi sonrası alınan venöz kan örneklerindeki ağır metal düzeyleri hesaplandı.
3.kupa uygulamasını takiben ölçülen venöz değerlerde çalışmamızda ölçtüğümüz
13 farklı ağır metalden Arsenik dışındaki tüm metal seviyelerinde inisyel değerlere
kıyasla düşüş gözlendi.(Tablo 1).
Ancak ölçümü yapılan ağır metallerden Al(p=0,007),Cr(p=0,016), Mn(p=0;039),
Fe(p=0,001) ve Sb(p<0,001) olmak üzere 5’inde gözlenen düşüşler istatistiki
olarak anlamlıydı. (Tablo 2)
As seviyesinde ise artış gözlendi.(p=0,001)
Ayrıca ilk seans kupa uygulaması esnasında kupa kanından alınan örneklerdeki
ağır metal düzeyleri (H)ile uygulama öncesi alınan venöz kandaki (V1) ağır metal
düzeyleri de karşılaştırıldı.Çalışılan 13 ağır metalden Mn,Fe,Ni ve Hg’nın kupa kanında
(H) ölçülen seviyeleri venöz kana (V1) göre anlamlı derecede yüksek bulundu.

Sonuç
Literatürde Kupa tedavisinin ağır metal düzeyleri üzerine etkisini araştıran tek
çalışmaya rastladık Al,Pb,Hg ve Ag olmak üzere 4 farklı ağır metalin çalışıldığı
bu araştırmada yalnızca kupa kanı ile uygulama öncesi alınan venöz kanındaki
seviyeler karşılaştırılmış ve ölçümleri yapılan tüm metaller kupa kanında anlamlı
oranda yüksek bulunmuş(2).Bu çalışmaya ek olarak bizim araştırmamızda
kupa uygulaması öncesi ve sonrası alınan venöz kan numunelerinde de ağır
metal seviyelerini çalışmamız ve tedavi sonrası düşüşleri göstermemiz kupa
tedavisinin ağır metallerin vücuttan atılmasında yeni bir tedavi metodu
olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. İstatiksel olarak daha anlamlı
veriler elde etmek amacıyla çalışmaya 20 birey daha ekleyerek tamamlamayı
planlanmaktayız.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

83

Bildiriler Kitabı

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21
Pair 22
Pair 23
Pair 24
Pair 25
Pair 26

ALV1
ALV2
ALV1
ALH
CRV1
CRV2
CRV1
CRH
MNV1
MNV2
MNV1
MNH
FEV1
FEV2
FEV1
FEH
NIV1
NIV2
NIV1
NIH
CUV1
CUV2
CUV1
CUH
ZNV1
ZNV3
ZNV1
ZNV2
ASV1
ASV2
ASV1
ASH
MOV1
MOV2
MOV1
MOH
CDV1
CDV2
CDV1
CDH
SBV1
SBV2
SBV1
SBH
HGV1
HGV2
HGV1
HGH
PBV1
PBV2
PBV1
PBH

Tablo 1: Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
20,3260
20
18,43986
7,2115
20
5,31262
20,3260
20
18,43986
35,3640
20
26,81686
2,3765
20
2,57364
,9250
20
,65733
2,3765
20
2,57364
2,4210
20
1,90001
12,6320
20
11,36884
7,4455
20
3,63200
12,6320
20
11,36884
48,7900
20
38,42551
441380,0000
20
266879,50290
209526,0000
20
51116,56487
441380,0000
20
266879,50290
126443,6430
20
46402,90557
2,5135
20
1,67067
1,6660
20
1,21256
2,5135
20
1,67067
1,3295
20
,55134
1052,6750
18
566,62573
1016,8500
18
227,08518
1052,6750
18
566,62573
1066,6256
18
308,49850
6452,6667
18
3263,70814
6408,0556
18
1432,54432
6452,6667
18
3263,70814
7655,5167
18
2575,56005
2,8755
20
1,00604
4,2640
20
,36358
2,8755
20
1,00604
3,9160
20
1,66653
6,2945
20
9,59823
2,1550
20
1,09734
6,2945
20
9,59823
5,7965
20
3,92756
2,0875
20
3,04739
1,0635
20
,71178
2,0875
20
3,04739
2,7305
20
4,64111
10,5500
20
3,40085
6,6350
20
2,72619
10,5500
20
3,40085
13,9440
20
6,05734
,1967
18
,10627
,1650
18
,13263
,1967
18
,10627
1,0361
18
,98693
45,3839
18
21,62752
42,9983
18
9,72465
45,3839
18
21,62752
45,6633
18
14,34570

Std. Error Mean
4,12328
1,18794
4,12328
5,99643
,57548
,14698
,57548
,42485
2,54215
,81214
2,54215
8,59221
59676,07102
11430,01138
59676,07102
10376,00512
,37357
,27114
,37357
,12328
133,55496
53,52449
133,55496
72,71379
769,26339
337,65393
769,26339
607,06532
,22496
,08130
,22496
,37265
2,14623
,24537
2,14623
,87823
,68142
,15916
,68142
1,03778
,76045
,60959
,76045
1,35446
,02505
,03126
,02505
,23262
5,09766
2,29212
5,09766
3,38131

V1:Kupa Tedavisi öncesi venöz kanda ölçülen ağır metal düzeyi
V2:Kupa Tedavisi sonrası venöz kanda ölçülen ağır metal düzeyi
H: Kupa kanında ölçülen ağır metal düzeyi
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Ortalama
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21
Pair 22
Pair 23
Pair 24
Pair 25
Pair 26

ALV1 - ALV2
ALV1 - ALH
CRV1 - CRV2
CRV1 - CRH
MNV1 - MNV2
MNV1 - MNH
FEV1 - FEV2
FEV1 - FEH
NIV1 - NIV2
NIV1 - NIH
CUV1 - CUV2
CUV1 - CUH
ZNV1 - ZNV3
ZNV1 - ZNV2
ASV1 - ASV2
ASV1 - ASH
MOV1 - MOV2
MOV1 - MOH
CDV1 - CDV2
CDV1 - CDH
SBV1 - SBV2
SBV1 - SBH
HGV1 - HGV2
HGV1 - HGH
PBV1 - PBV2
PBV1 - PBH

Std. Deviation
13,11450
-15,03800
1,45150
-,04450
5,18650
-36,15800
231854,00000
314936,35700
,84750
1,18400
35,82500
-13,95056
44,61111
-1202,85000
-1,38850
-1,04050
4,13950
,49800
1,02400
-,64300
3,91500
-3,39400
,03167
-,83944
2,38556
-,27944

Std. Error Mean
19,29528
38,92072
2,44178
3,15459
10,44013
39,15138
256753,58860
253788,10790
2,07701
1,76317
551,74534
498,23661
3330,77200
2858,73709
1,09012
1,87040
10,10536
10,04333
2,57996
3,16769
3,99263
7,37577
,16155
,97799
20,45803
22,87845

Tablo 2: Paired Samples Test
D
4,31456
8,70294
,54600
,70539
2,33448
8,75452
57411,84776
56748,74610
,46443
,39426
130,04762
117,43549
785,07049
673,81079
,24376
,41823
2,25963
2,24576
,57690
,70832
,89278
1,64927
,03808
,23051
4,82200
5,39250

tf
3,040
-1,728
2,658
-,063
2,222
-4,130
4,038
5,550
1,825
3,003
,275
-,119
,057
-1,785
-5,696
-2,488
1,832
,222
1,775
-,908
4,385
-2,058
,832
-3,642
,495
-,052
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
17
17
0,007
0,100
0,016
0,950
0,039
0,001
0,001
0,000
0,084
0,007
0,786
0,907
0,955
0,092
0,000
0,022
0,083
0,827
0,092
0,375
0,000
0,054
0,417
0,002
0,627
0,959

Sig 2 (p)

,007
,100
,016
,950
,039
,001
,001
,000
,084
,007
,786
,907
,955
,092
,000
,022
,083
,827
,092
,375
,000
,054
,417
,002
,627
,959

Sig. (2-tailed)
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KUPA TEDAVİSİ UYGULAMASINDA NADİR BİR
KOMPLİKASYON: GENERALİZE KONVÜLZYON
Ali Ramazan BENLİ¹, Hümeyra ASLANER², Süleyman ERSOY¹
¹Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
²Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

Giriş
Tamamlayıcı ve geleneksel tedavi uygulamalarından biri olan kupa tedavisi
(KT) konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen birçok bozukluklarda terapötik
etkiye sahip olduğu bilinmektedir. KT (hacamat) esnasında senkop gibi bazı
komplikasyonlar rapor edilmiştir ancak generalize konvülzyonun bilgimiz
dâhilinde bulunmaması nedeniyle bu vakanın sunulması uygun görülmüştür.

Vaka:
43 yaşında erkek hasta, güreş sporu ile uğraşıyor. Hasta koruyucu Amaçlı KT
yaptırmak için kliniğimize başvurdu. Hasta KT’ ye başlandıktan sonra DU14
bölgesine (C7 processus spinosus) scarifikasyon yapıldığı esnada generalize
konvülziyon geçirmeye başladı. Uygulamaya son verilerek hastaya müdahale
edildi. Hastaya damar yolu açıldı. Muayenesinde tansiyon arteryel: 120/80mmHg,
nabız: 84/dk, ateş: 36,1 derece, solunum Sayısı: 17 dk idi. Yaklaşık 30 saniye
süren nöbet sürecinde antikonvulzan yapmadan konvulzyon Sonuçlandı.
Özgeçmişinde epilepsi, konvülziyon öyküsü, kronik hastalık, travma öyküsü
olmayan hastanın soy geçmişinde de özellik yoktu. KT öncesi bakılan rutin
tetkiklerinde hemogram normal, biyokimya tetkikinde de tokluk kan şekeri:
140 gr/dl, Na: 138, Ca: 8.9, karaciğer fonksiyon testleri normal, böbrek fonksiyon
testleri ve diğer parametreler normal, akut faz reaktanları negatifti. Hastanın
konvülziyonu durduktan sonra kontrol hemogram, biyokimya, kan gazı alındı.
Kranial tomografi çekildi. Herhangi bir patoloji saptanmadı. Hasta Nöroloji
Kliniğine konsülte edildi. Hasta nöroloji kliniği tarafından takibine alındı.
86

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Sonuç
Konvülziyon geleneksel ve tamamlayıcı tıpta komplikasyon olarak nadir ve
hayatı tehdit eden ciddi bir komplikasyondur. KT öncesinde esnasında hastanın
özgeçmişi sorgulanmalı, konvülziyona neden olabilecek patolojiler irdelenmeli
ve KT sırasında konvülziyon açısından da dikkatli olunmalıdır.

WELLNESS TURİZM
Şeyda Dündar Ege1
Öğretim Görevlisi, İstanbul Medipol Üniversitesi

1

Wellness; well-being ve fitness kelimelerinin birleşmesinden üretilen, beden,
ruh ve zihin esenliklerini dengede tutarak üst seviyeye çıkaran bir sağlık turizmi
çeşididir. Wellness ile beraber çok sık anılan SPA ise “suyla gelen esenlik” anlamına
gelmekte olup, sağlığı korumaya yönelik uygulamaları içermektedir.
Dünyada wellness ekonomisi yaklaşık 3,7 trilyon dolar hacime ulaşmış
bulunmaktadır. Bu büyüklüğün 563 milyar dolarlık kısmı wellness turizmine
aittir. Turistlerin en çok talep ettikleri uygulamalar detoks, sağlıklı beslenme,
metabolizmayı hızlandırıcı anti-aging uygulamaları, güzellik uygulamaları ve
bunu destekleyici SPA uygulamalarıdır.
Hâlihazırda Türkiye, bu pazardan çok az bir pay alabilmektedir. Türkiye’nin
wellness turizm gelirlerini arttırarak, sağlık turizminin bu bölümünden daha çok
pay alabilmesi için yapılması gerekenler bulunmaktadır. Bunun için öncelikle
“wellness” kavramı ile ilgili kapsayıcı bir tanımlama yapılması gerekmektedir.
Wellness sektörüne en çok harcamayı yapan ülkeler ile ikili ilişkiler geliştirilmek
suretiyle direkt uçuşların başlatılması desteklenmelidir. Ayrıca wellness
turizm konusunda ülkemizin imkânları ve zenginliklerini kapsayan özgün
standartlar oluşturmalıdır. Turistleri koruyacak yasal düzenlemeler yeniden
gözden geçirilmeli ve hizmet kalitesinin arttırılması için hizmet standartlarının
da satandardlaştırılarak, denetim mekanizmalarının yürürlüğe konulması
gerekmektedir.
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TAMAMLAYICI TIP VE SÜLÜK TEDAVİSİNİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Tahir BALEVİ1 Prof. Dr. U. Sait UÇAN2
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü,
Konya, TÜRKİYE.
1

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE.

2

ÖZET
Son yıllarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp’a ilgi her geçen gün artmaktadır.
Tamamlayıcı tedavi olarak; fitoterapi, akupunktur, kupa tedavisi, hipnoz, ozon
tedavisi, mezoterapi, apiterapi, proloterapi, osteopati, refleksoloji, homeopati,
kayropraktik, müzik terapi, larva uygulamaları yanında sülük uygulamaları da
yapılmaktadır. Günümüzde bunların bir bölümü yaygın olarak kullanılmaya
başlamıştır.
Ülkemizde de kullanılan tamamlayıcı tedavilerden biride sülük uygulamalarıdır.
Usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla Sağlık
Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2014 tarihinde bu Yöntemlerle ilgili yönetmelik
resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre uygulama, yalnızca
hekimlere ve sadece kendi alanında yapmak üzere diş hekimlerine verilmiştir.
Sülükler kondukları yerde kirli kanı emerler, ancak kirli kanı emmeleri sonucu
insanlarda herhangi bir iyileşme olmaz. Sülükler kirli kanı emmeleri sırasında
tedavi edici özelliği olan Hirudin ve Calin maddelerini içeren bir salgıyı vücuda
bırakırlar. Bu maddeler; kanın antiagregan, fibrinolitik, analjezik-antiromatizmal,
antibakteriyel, antihipertansif, miyorelaksan, immun modülatör ve stres giderici
etkilere sahiptir.
Bu derlemede sülük tedavi uygulamaları, uygulamanın nasıl yapılacağı, nelere
dikkat edileceği, kullanılan ekipmanlar vs hakkında çeşitli bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, sülük, sülük tedavisi.

COMPLEMANTARY & ALTERNATIVE MEDICINES IN THE
PRACTICE OF VETERINARY MEDICINE
Prof. Dr. Tahir BALEVİ1 Prof. Dr. U. Sait UÇAN2
Department of Nutrition & Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey.
1

Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey.
2
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ABSTRACT
Many modalities of alternative and complementary medicines have increasingly
been popular recently in veterinary medicine. Although some of these techniques
have not been supported by scientific studies so far and are divergent from Turkish
Veterinary Faculties curricula it still attracts quite a lot of interest by both sides of
owners and professionals. Acupuncture and chiropractic therapies are those mostly
prescribed in western World. Other types of treatments in the practice of complementary and alternative medicine include homeotherapy, nutraceuticaltherapy,
aromatherapy, herbal medicine, magnetictherapy, traditional chinese medicine,
flower essence therapy, bio-energetictherapy and so on. A common consensus
between veterinary professionals ( as well as veterinary medical students) from
some of the developed countries seems to be on a need in addressing the topic in
veterinary medical education. At present, no compulsory lectures on alternative medicine in veterinary practice has been come accross within the 5 years education of
veterinary faculties in Turkey.
In conclusion, to provide Turkish veterinary students more thoroughly in this specific
issue some optional lectures on complementary and alternative medicine in national veterinary education is strongly recommended.
Keywords: Veterinary, complementary and alternative medicine, Turkish.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP TEDAVİLERİ İÇİNDE
YOGA VE HEMŞİRELİK
Hilal Seki Öz1, Belgin Bayrak2
1

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Dışarıdan Öğretim Elemanı)
TC. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

2

Günümüzde geleneksel ve tamamlayıcı tedavilere(GTT) multidisipliner tedavi
programlarında gereksinim duyulmaktadır. GTT içinde yer alan yoga iyileştirici
etkisiyle hastalara, sağlığı koruyucu ve geliştirici yönüyle de sağlıklı bireylere
uygulanabilmesiyle toplumda her yaştaki bireye önerilebilen, felsefesi olan tek
disiplindir.
Yoga düzgün vücut pozisyonu ile zihni etkileyen, konsantrasyon, gevşeme,
solunum ve fiziksel egzersizlerin bir arada kullanıldığı kapsamlı bir programdır.
Yoga insanı bütün olarak ele alır, kasları kuvvetlendirir, postürü korur,
esneklik sağlar, nefesi düzene sokar, gevşeme ile vücudun daha hafif ve canlı
hissedilmesini sağlar. Yoganın denge ve fleksibiliteyi artırması, gevşeme
egzersizleriyle ağrının kontrolünü sağlaması ile son yıllarda sıklıkla kullanılmaya
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başlandığı görülmektedir. Yaşam tarzı modifikasyonu ile yoganın çocuklara,
gebelere, yaşlılara, romatolojik, ortopedik, kardiyolojik, psikiyatrik, nörolojik
sistem hastalıklarına, kanser, stres gibi pek çok rahatsızlık ve semptom üzerine
etkileri kanıt düzeyinde literatürde yer almaktadır. Bir çalışmada 65 yaş üstü
bireylere sekiz hafta boyunca yoga yaptırılmış, diğer gruba herhangi bir etki
verilmemiştir. Çalışma sonunda yoga yapan grubun denge düzeyleri artarken,
düşme sayıları istatistiksel olarak anlamlı oranda azalmıştır. Başka bir çalışmada
meme kanseri olan hastalara yoga terapi, gevşeme terapisi ve standart bakım
uygulanmıştır. Yoga terapi verilen grupta, diğer gruplara göre uyku kalitesinde
ikinci haftadan itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır. Bir diğer
çalışmada Multiple Skleroz’lu hastalara altı ay boyunca yoga yaptırılmış, çalışma
sonunda kontrol grubuna göre yoga yapan grubun yorgunluk şikâyeti azalmıştır.
Yoga seansları içinde yer alan meditasyon, an’da olmak ve farkındalık katma
sayesinde zihnin ve bedenin bütünleşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede bireylerin
kendi bedenlerine farkındalıkları artmakta, kendiliğe ve kendini kabule
odaklanmaları desteklenmektedir. Bu etkileri ile ruh sağlığının da korunması ve
geliştirilmesinde önemli katkıları saptanmıştır. Yoganın psikiyatrik hastalıklarda
kullanımına dair yapılan bir meta-analiz çalışmasında ağır mental hastalar
da bile yan etkisi olmayan, kolay uygulanabilir ve etkili bir Yöntem olduğu
vurgulanmaktadır. Kontrol gruplu bir çalışmada hastalara altı ay boyunca
yoga yaptırılmıştır. Çalışma sonunda yoga yapan grubun uyku kalitesi artmış
ve depresyon düzeyleri azalmıştır. 100 şizofrenik hastanın dâhil bir çalışmada
deney grubuna yoga yaptırılırken, kontrol grubuna herhangi bir müdahale
yapılmamıştır. Yoga yapan şizofrenik hastaların fonksiyonel iyileşme düzeyleri
artarken, kontrol grubunda bir değişime rastlanmamıştır.
Toplumu oluşturan bireylerin GTT’ne yönelik ilgisindeki artış sonucu, hizmet
amacı toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan sağlık bakım
profesyonellerinin ve sağlık ekibi üyesi olarak hemşirelerin, tamamlayıcı
terapilerde rol alması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sağlık ekibi içinde hasta
ile aralıksız etkileşim içinde olan hemşirelerin bütüncül bakış açısı ile hastayı
ele alması, GTT uygulamaları için hastaya rehber ve eğitmen olması önemlidir.
Dolayısı ile GGT içinde yer alan yoganın uygulanması ile ilgili kuramsal bilgiye
sahip olmanın, profesyonel hemşirelerin bağımsız hemşirelik rolleri kapsamında
olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda yoganın hemşirelik hizmetleri içinde
kullanılmasına ilişkin bilgiler hemşirelik müfredatına konmalı, ayrıca hizmet içi
eğitim programları kapsamında hemşirelerin bilgi birikimleri güncellenmeli
ve kanıt oluşturacak bilimsel araştırmaların hemşireler tarafından yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yoga, hemşirelik,
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YOGA AND NURSİNG İN TRADİTİONAL AND
COMPLEMENTARY MEDİCAL TREATMENTS
Hilal Seki Öz1, Belgin Bayrak2
Today, traditional and complementary therapies (TCM) are needed in multidisciplinary treatment programs. The only discipline in philosophy that can be recommended to any age in the society, as it can be applied to healthy individuals with disease,
health-care and development in yoga healing effect in TCM. Yoga is a comprehensive program that combines concentration, relaxation, respiration and physical exercises that affect the body position and mind.
Yoga treats the person as a whole, strengthens the muscles, protects the posture,
gives flexibility, keeps breathing, relaxation makes the body feel lighter and more
alive. It has been observed that yoga increases the balance and flexibility and it is
used frequently in recent years with the control of pain with relaxation exercises. The
effects of lifestyle modification on children, pregnancy, geriatrics and many diseases and symptoms such as, rheumatological, orthopedic, cardiological, psychiatric,
neurological system, cancer and stress are found in the literature. In one study, over
65-year-olds were given yoga for eight weeks, while the other group had no effect.
At the end of the study, the balance levels of the group performing yoga increased
while the number of falls decreased statistically significantly. In another study, patients with breast cancer were treated with yoga therapy, relaxation therapy and
standard care. A statistically significant increase in sleep quality was found in the
yoga-therapy group compared to the other groups from the second week. In another
study, patients with Multiple Sclerosis were asked to do yoga for six months, and at
the end of the study, the group complaining of yoga according to the control group
had decreased fatigue.
The integration of the mind and the body is achieved through the meditation, the
moment, and the awareness-raising in the yoga sessions. In this respect, individuals’ awareness of their own bodies is increasing, and their focus on self-acceptance
and self-acceptance is supported. These effects have also contributed significantly
to the protection and development of mental health. A meta-analysis study of the
use of yoga in psychiatric disorders emphasizes that even mental patients with severe mental disorders have no side effects and are easy to administer and effective.
In a study with a control group, the patients were subjected to yoga for six months, sleep quality and depression levels were examined. At the end of the study, after
the yoga sessions of the patients, the sleep quality increased and depression levels
decreased statistically compared to the control group. In a study involving 100 schizophrenic patients, no intervention was made to the control group while yoga was
being conducted in the experimental group. Functional healing levels of schizophrenic patients who were engaged in yoga were increased, but no change was observed
in the control group.
The increasing interest in community-building individuals’ TCM practices has become a necessity for health care professionals to meet the health needs of the service-oriented community and nurses as members of the health team to take part in
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complementary therapies. It is important for nurses who have continuous interaction with the patient in the health team to handle the patient with a holistic viewpoint
and to be a guide and instructor to the patient for TCM applications. Therefore, it
can be considered that having theoretical knowledge and scientific problem-solving
skills related to the implementation of the yoga in the TCM is covered by independent nursing roles of professional nurses. In this context, information about using
Yoga in nursing services should be included in the nursing curriculum, and the knowledge of nurses should be updated within the scope of in-service training programs
and scientific researchers are suggested to create by nurses.
Key words: traditional and complementary medicine, yoga, nursing
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GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP TEDAVİLERİ İÇİNDE
YOGA VE HEMŞİRELİK
Hilal Seki Öz1, Belgin Bayrak2

ÖZET
Günümüzde geleneksel ve tamamlayıcı tedavilere(GTT) multidisipliner
tedavi programlarında gereksinim duyulmaktadır. GTT içinde yer alan Yoga
iyileştirici etkisi ile hastalara, sağlığı koruyucu ve geliştirici yönü ile de sağlıklı
bireylere uygulanabilmesiyle toplumda her yaştaki bireye önerilmektedir.
Yoga konsantrasyon, gevşeme, solunum ve fiziksel egzersizlerin bir arada
kullanıldığı kapsamlı bir programdır. Yoga ile zihnin ve bedenin bütünleşmesi
sağlanmaktadır. Yoga fizyolojik sağlığın düzenlenmesi kadar, ağrının, stresin ve
öfkenin kontrolünü de sağlar. Yaşam tarzı modifikasyonu ile yoganın çocuklara,
gebelere, yaşlılara, romatolojik, ortopedik, kardiyolojik, psikiyatrik, nörolojik
sistem hastalıklarına, kanser, stres gibi pek çok rahatsızlık ve semptom üzerine
etkileri kanıt düzeyinde literatürde yer almaktadır. Sağlık ekibi içinde hasta ile
aralıksız etkileşim içinde olan hemşirelerin bütüncül bakış açısı ile hastayı ele
alması, GTT uygulamaları içinde yer alan yoganın uygulanması için hastaya rehber
ve eğitmen olması önemlidir. Bu bağlamda yoganın hemşirelik hizmetleri içinde
kullanılmasına ilişkin bilgiler hemşirelik müfredatına konmalı, hizmet içi eğitim
programları kapsamında güncellenmeli ve yoga ile ilgili bilimsel araştırmaların
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yoga, hemşirelik

ABSTRACT
Today, traditional and complementary therapies (TCM) are needed in multidisciplinary treatment programs. Yoga, which is included in the TCM, is recommended for
all ages in the society as it can be applied to healthy people with disease, health
protective and developmental aspects. Yoga is a comprehensive program that uses
concentration, relaxation, respiration and physical exercises together. Yoga provides the integration of mind and body. Yoga also provides control of pain, stress and
anger as well as regulation of physiological health. The effects of lifestyle modification on children, pregnancy, geriatrics and many diseases and symptoms such as
rheumatological, orthopedic, cardiological, psychiatric, neurological system, cancer
and stress are found in the literature. It is important for nurses who have continuous
interaction with the patient in the health team to handle the patient with a holistic
viewpoint and to be a guide and instructor to the patient for the application of the
yoga which is included in TCM applications. In this context, information on the use
of Yoga in nursing services should be included in the nursing curriculum, updated
within the scope of in-service training programs, and scientific research related to
yoga is recommended.
Key words: traditional and complementary medicine, yoga, nursing
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Giriş
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri(GTT); fiziksel ve ruhsal hastalıklardan
korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın
sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere
dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünü
olarak tanımlanmaktadır(saglik.gov.tr). Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı
Yöntemler olup, insanlığın varoluşu kadar eskidir.
Günümüzde birçok sağlıklı/ hasta birey, sağlığı geliştirmek, hastalıkları
önlemek, hastalık durumlarında bakım ve tedaviyi desteklemek amacı ile GTT
uygulamaları kullanmaktadır (Khorshid ve Yapucu,2005:128, Algier vd.,2005:140,
Gözüm vd.,2003: 231). Ayrıca yaşam süresinin artışına paralel olarak, bakım ve
tedavisi güç, kronik, dejeneratif ve malign hastalıklardaki artış, yeni teknolojilerin
yüksek maliyeti, bu olanaklara ulaşılmasındaki güçlükler, sağlık ekibi üyelerinin
yeterli zaman ayıramayışı, güncel bakım ve tedavi Yöntemlerine karşı duyulan
kuşku ve olası yan etkilerinden korku GTT Yöntemlerine olan ilgiyi de büyük
ölçüde arttırmıştır (Khorshid ve Yapucu,2005:13).Türkiye’de yapılan çalışmaların
Sonuçlarına göre GTT kullanımı %36.0 ile %70.0 arasındadır (Algier vd.,2005:139,
Gözüm vd.,2003: 230).
Yoga, dünyada ve ülkemizde yaygın olarak GTT uygulamaları içinde yer almaktadır.
Yoga eğitimi, sertifikalandırılması ve denetimiyle ilgili süreç ise Spor Bakanlığı’nın
Herkes için Spor Federasyonu tarafından yapılmaktadır(his.gov.tr). Yoga iyileştirici
etkisi ile hastalara, sağlığı koruyucu ve geliştirici yönü ile de sağlıklı bireylere
uygulanabilmesiyle toplumda her yaştaki bireye önerilebilen, maliyeti düşük,
invaziv Yöntemler içermemesi ile güvenli olan ve kanıta dayalı bilimsel verileri
nedeniyle de etkili bir GTT uygulamasıdır(Garfinkel,2006:191). Son 10 yılda,
özellikle hastalıklarda yoganın tıbbi tedaviye ek olarak tamamlayıcı tedavi olarak
kullanıldığı, sağlıklı bireylerin koruyucu ve geliştirici yönüyle yogaya yöneldiği ve
bu bağlamda bilimsel çalışmaların da arttığı görülmektedir(Garfinkel,2006:191,
Chen vd,.2010:53, Kuei-Min vd.,2009:154, Hamrick vd.2017:57).
Toplumu oluşturan bireylerin GTT uygulamalarına yönelik ilgisindeki artış sonucu,
hizmet amacı toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan sağlık bakım
profesyonellerinin ve sağlık ekibi üyesi olarak hemşirelerin, GTT uygulamalarında
rol alması, yeterli bilgiye sahip olması bir zorunluluk haline gelmiştir(Turan
ve Öztürk, 2010:93). Sağlık ekibi içinde hasta ile aralıksız etkileşim içinde olan
hemşirelerin bütüncül bakış açısı ile hastayı ele alması, GTT uygulamaları için
hastaya rehber ve eğitmen olması önemlidir(Erin,2006:242).
Bu bağlamda, bu derleme ile hemşirelerin GGT içinde yer alan yoganın
uygulanmasıyla ilgili kuramsal bilginin artmasına katkı sağlayacak bilimsel
metodoloji ile araştırmalar yapması, elde edilen Sonuçlar doğrultusunda kendisi,
sağlıklı bireyler, hasta ve hasta yakınlarına sağlayacağı katkı ve destek üzerine
vurgu yapılmıştır.
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Yoga ve faydaları
Yoga 5000 yıllık tarihe sahip kökeni Hindistan’a dayanan, bedeni güçlendirip
yola sokarak, zihni ise dinginleştirip odaklayarak meditasyona hazırlamak
amacıyla tasarlanmış olan kadim bir sanat ve bilim dalıdır. Yoga, dünyanın en eski
dili Sanskritçede boyunduruk anlamına gelen ‘Yuj’ sözcüğünden türemiş olup,
’kontrol’, ‘bağlamak’, ‘birleştirmek’ anlamına gelmektedir(Worby, 2014:3, Yoga
Federasyonu, 2016:7). Yoga, ortaçağda İslâm tasavvufundaki bazı uygulamaları,
modern zamanlarda popüler birtakım dinî hareketleri etkileyecek kadar güçlü
bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmuştur(Roche,2001).
Yoga uygulamalarında ruh ve bedenin bütünleşmesi için sekiz basamak
tanımlanmıştır(Worby,2014:13,Yoga Federasyonu, 2016:9, Köroğlu ve Bahar,
2005: 20). Yama (kontrol) ve Niyama (özdenetim ve özeleştiri) ile başlayarak
zihin ve beden hâkimiyet altında tutulur. Asanalar (duruşlar) ile beden hazırlanır
ve sağlıklı tutulur. Pranayama (enerji kontrolü) ile nefes ve manevi enerjiler
kontrol edilir. Pratyahara (geri çekme) ile duyular içeri doğru çekilerek içselleşme
sağlanır. Dharana (odaklanma) ile odak taşınır ve bir konu üzerine sabitlenir.
Dhyana (derin odaklanma) ile odaklanılan konu ile ilgili bilgi akışı-oluşumu
veya şifalanma-gelişim-tekâmül sağlanır. Odaklanma en nihayetinde konu
ile bütünleşme-birleşme yaşanarak Samadhi (üstün odaklanma) deneyimine
geçilir. Tüm yoga çeşitlerinde bu basamakların bazıları ön plana çıkarak, beden
ve ruhun bütünleşmesi hedeflenir (Worby, 2014:13, Köroğlu ve Bahar, 2005: 25).
Yoga iyileştirici etkisi ile hastalara, sağlığı koruyucu ve geliştirici yönü ile de sağlıklı
bireylere uygulanabilmesi önemlidir(Köroğlu ve Bahar, 2005: 15). Düzenli yapılan
yoga omurgayı esnetir, yumuşatır. Beynin oksijenlenmesi artırır. İç organları uyarır,
canlandırır ve kasları güçlendirir. Beden enerjik ve canlı olur. Yorgunluk giderilir,
vücut rahatlar ve uyku düzene girer. Zihin rahatlar ve farkındalık artar. İnsanın
kendine yönelmesi ve kendini tanıması sağlanır. Birey kendini daha gerçekçi
değerlendirir. Olumsuzluk içeren olayların Sonuçları büyütülmeyerek, olumlu
bakış açısı kazanılır. İlaç toksinleri atılır ve vücut temizlenir (Worby, 2014:10,Yoga
Federasyonu, 2016:7). Stres ve öfke yönetimi gibi alanlarda kontrolü arttırarak,
sakin tepkiler verilmesini sağlar, bedenin gerginliğini düşürür(Chong,2011:32).

Yoganın hastalıklarda kullanımı
Yoganın, yukarıda bahsedilen faylarıyla birlikte denge ve fleksibiliteyi artırması,
gevşeme egzersizleriyle ağrının kontrolünü sağlaması ile son yıllarda hastalıklarla
mücadelede sıklıkla kullanılmaya başlandığı görülmektedir(Kuei‐Min vd.2007,
Chen vd,.2010:53, Kuei-Min vd.,2009:154). Yaşam tarzı modifikasyonu ile yoganın
çocuklara, gebelere, yaşlılara, romatolojik, ortopedik, kardiyolojik, psikiyatrik,
nörolojik sistem hastalıklarına, kanser, stres gibi pek çok rahatsızlık ve semptom
üzerine etkileri kanıt düzeyinde literatürde yer almaktadır (Worby,2014:5, Köroğlu
ve Bahar, 2005: 10, Kuei‐Min vd.2007, Hamrick vd,2017:57). 65 yaş üstü 38 katılımcı
ile yapılan bir çalışmada, bir gruba sekiz hafta boyunca haftada iki seans yoga
yaptırılmış, diğer gruba herhangi bir etki verilmemiştir. Çalışma sonunda yoga
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yapan grubun denge düzeyleri artarken, düşme sayıları istatistiksel olarak anlamlı
oranda azalmıştır(Hamrick vd.,2017:57). Başka bir çalışmada meme kanseri olan
hastalara sekiz hafta boyunca yoga terapi, gevşeme terapisi ve standart bakım
uygulanmıştır. Yoga terapi verilen grupta, diğer gruplara göre uyku kalitesinde
ikinci haftadan itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır (Chaoul
vd. ,2018:36). Bir diğer çalışmada Multiple Skleroz’lu hastalara altı ay boyunca
yoga yaptırılmış, çalışma sonunda kontrol grubuna göre yoga yapan grubun
yorgunluk düzeylerinde azalma ortaya çıkmıştır(Oken vd.2004:2058).
Yoga seansları içinde yer alan meditasyon, an’da olmak ve farkındalık katma
sayesinde zihnin ve bedenin bütünleşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede bireylerin
kendi bedenlerine farkındalıkları artmakta, kendiliğe ve kendini kabule
odaklanmaları desteklenmektedir (Worby,2014:7, Köroğlu ve Bahar, 2005: 12,
Kuei‐Min vd.2007). Bedensel tepkileri ve nefesi kontrol ederek, öfke, stres ve
gerginlik durumlarında sakin tepkilerin ortaya çıkması da mümkün olmaktadır
(Chong,2011:32). Bu etkileri ile ruh sağlığının da korunması ve geliştirilmesinde
önemli katkıları saptanmıştır. Yoganın psikiyatrik hastalıklarda kullanımına dair
yapılan bir meta-analiz çalışmasında ağır mental hastalar da bile yan etkisi
olmayan, kolay uygulanabilir ve etkili bir Yöntem olduğu vurgulanmaktadır(Cabral
vd.,2011:10). Kontrol gruplu bir çalışmada hastalara altı ay boyunca yoga
yaptırılmış, uyku kalitesi ve depresyon düzeyleri incelenmiştir. Çalışma sonunda
hastaların yoga seansları sonrasında kontrol grubuna göre uyku kaliteleri artmış
ve depresyon düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır(Chen
vd.,2010:53). 100 şizofrenik hastanın dahil bir çalışmada ise deney grubuna yoga
yaptırılırken, kontrol grubuna herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Yoga yapan
şizofrenik hastaların fonksiyonel iyileşme düzeyleri artarken, kontrol grubunda
bir değişime rastlanmamıştır(Kavak ve Ekinci,2016:761).

Yoga ve hemşirelik
Hemşirelik uygulamaları, sağlığın yükseltilmesini ve izlenmesini, bakımın
sürdürülmesini, sağlığın optimal düzeye taşınmasında destekleyici, önleyici, tedavi
edici, palyatif ve rehabilitatif Girişimlerle düzeltilmesini kapsar(Cattell,1999:14).
Hemşirelerin, sağlıklı/hasta birey ve aileleri ile iyi iletişim kurabilen, onların
psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarını iyi gözlemleyebilen, ekip üyeleri olduğu
bilinmektedir. Hastane hizmetleri içinde 7/24 bakım sunan ve sürekli hasta ile
etkileşimde olan hemşireler, hastaların kullandığı GTT uygulamaları hakkında
ilk veriyi alabilecek stratejik konuma da sahiptir. Bu bağlamda hemşirelerin,
toplumda GTT kullanımının yaygınlığına ilişkin farkındalıklarının artması ve
yapılan bu uygulamalar konusunda birey ve ailesi ile sağlık çalışanları arasında
iletişimi sağlamaları önemli ve gereklidir (Cattell,1999:14, Richardson,2001:793).
Sağlık sektöründe çalışanların yoğun çalışma saatleri ve artan hasta yükü nedeniyle
stres ve baskı altında oldukları ve tükenmişliğe kadar gidebilen psikolojik yıkım
yaşadıkları saptanmıştır(Fang ve Li,2015:3374). Yoganın stresi, gerginliği ve
psikiyatrik belirtilerin şiddetini azaltan etkilerinden dolayı sadece hastalar için
96

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

değil, hemşireler için de faydalı bir uygulama olacağı açıktır. Hemşirelerin stres
ve tükenmişlik düzeylerine yoganın etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, sekiz
haftalık yoga uygulaması sonucunda hemşirelerin kontrol grubuna göre stres
ve tükenmişlik düzeylerinin anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır(Alexander
vd., 2015: 462). Başka bir çalışmada, servis hemşirelerinden bir gruba yoga
yaptırılmış, kontrol grubundaki hemşirelere bir etki verilmemiştir. Yoga yapan
hemşirelerin iş stresindeki düşüş ve uyku kalitesindeki artış istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (Fang ve Li,2015:3374). Özellikle hasta etkileşiminde düzenli
uygulanan yoga ile azalan stres yükünün kurulan iletişimi olumlu etkileyerek,
hem hastanın, hem hemşirenin doyumunu arttıracağı düşünüldüğünde,
faydalarının daha da arttığı söylenebilir.
Hemşireler bütüncül bakış açısı ile tamamlayıcı terapilerden yoganın yarar
sağlayacağına inanıyorsa, hastaya/sağlıklı bireye bu uygulamayı önerebilirler
(Richardson,2001:793). Bu öneri diğer sağlık ekip üyeleri ile işbirliği içinde
yapılmalı ve hastanın bakım planına dahil edilmelidir. Hemşireler hastaya GTT
kullanma seçeneği konusunda önerilerde bulunurlarsa, hemşireler tedavinin
etkinliğine ilişkin bilgi sahibi olmalıdırlar (Cattell,1999:14). Bu yüzden hemşireler
bu tür tedavileri kendi uygulamaları içine dahil ederken, etkinlik ve Sonuç
ölçümleri konusunda bir bilgi tabanı geliştirmelidirler. Bu kapsamda yoganın
da hemşireler tarafından iyi bilinmesi, uygulanması, araştırılmasının gerekliliği
açıktır.

Sonuç ve Öneriler
21. yüzyılda insanı makine gibi gören, sadece rahatsız organlara odaklı sağlık
anlayışından, insanı bedensel, zihinsel ve ruhsal bir varlık olarak kabul edip
sağlığına bu bağlamda yaklaşan bütüncül kavrayışlı yeni bir sağlık anlayışına
geçilmelidir. Günümüzdeki tıp anlayışı da bu bağlamda, modern tanı ve tedavi
Yöntemlerini uygulamanın yanında GTT Yöntemlerine de kucak açmalıdır.
Sağlık ekibi içinde hasta ile aralıksız etkileşime giren hemşire bu avantajı
sayesinde hastanın tedavi sürecine destek olabilecek GTT uygulamaları
hakkında bilgi ve destek verebilmektedir. GTT uygulamaları içinde yer alan yoga,
toplumda her bireyi kapsayan, kolay uygulanan, invaziv Girişimler içermediği
için komplikasyonu olmayan, bedensel ve ruhsal açıdan pek çok rahatsızlığa
etkili olması yönüyle hemşireler tarafından hem uygulanabilir, hem de tavsiye
edilebilir durumdadır. Bu nedenlerden dolayı Yoganın kullanımına ilişkin bilgiler
eğitim sürecinde hemşirelik müfredatına konabilir, ayrıca hizmet içi eğitim
programları kapsamında hemşirelerin bilgi birikimleri güncellenebilir ve bu
alanda eğitim almış hemşirelerin bilimsel çalışmalar yapması desteklenebilir.
Bu sayede hemşireler, hem kendi bireysel baş etmelerini geliştirecek, hem de
sağlıklı/hasta birey ve/veya ailesini ve toplumu bu konularda bilgilendirip, destek
verebilecektir.
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A CASE OF PSORİASİS TREATED BY HOMEOPATHY
Kudret Parpar1
1

Medipol Univertsy Anesthesiology Deparrtment, İstanbul;kparpar@medipol.edu.tr

Homeopathy is based on a theory known as ‘Similia similibus curantur’ which means
that a substance causing a symptom on a healthy being also cures that symptom.
A, 34 year old female patient had been diognosed as psoriasis vulgaris after pathological confirmation in 2007 She had eruptions in some part of the body In 2014 the
lesions recurred covering almost all of the body except the face.
Homeopathic remedy Sepia was prescribed 3 times 12D,30Ch, 1 M dose.
She feels much better without any eruptions. Only a fainted colour rested from the
previous eruptions.
Here we can conclued that classical homeopathy is a promising healing alternative
theurepatic Method in medicine. Also it is a natural therapy without side effects; and
also whenever needed it may be combine with other conventional drugs if needed.
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KAPLICA TEDAVİLERİNDE KÜR SÜRESİ ÖNEMLİ Mİ?
Dr. Öğr. Üyesi Kağan ÖZKUK1
Uşak Üniversitesi

1

Amaç
Uygulama süresinin balneoterapinin etkinliği üzerindeki rolü araştırıldı.

Gereç ve Yöntem
60 kişi iki gruba ayrıldı. Birinci grup 15 seans, ikinci grup 10 seans tedavi aldı.
Tedavi öncesi ve Tedavi sonrası Bulgular 30 günlük Bulgular, görsel analog skala
(VAS), Western Ontario ve Mc Master Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC)
ve Nottingham Sağlık Profili (NHP) kullanılarak kaydedildi.

Bulgular
Ölçümler, sosyal izolasyon (NHP) alt grubu haricinde, tedaviden önce her iki
grubun tedavisinden önce gözlemlenenlere göre belirgin düzelme gösterdi.
Gruplar birbiriyle karşılaştırıldığında; ağrıyı değerlendiren(VAS, WOMAC, NHP)
tüm ölçüm zamanlarında Grup 1 lehine anlamlı iyileşme gözlemlendi.

Sonuç
Bulgularımız balneoterapinin hastalarda ağrı, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesini
olumlu yönde etkilediğini ve 15 seansta ağrı düzeyinin azalmasında daha etkili
olduğunu düşündürmektedir.

IS CURING TIME IMPORTANT IN SPA TREATMENTS?
ABSTRACT
Objective
Our aim was to investigate the role of application time on the efficacy of
balneotherapy.

Materials and Method
60 individuals were divided into two groups. the first group received 15 sessions
and the second group received 10 sessions of treatment. Pre-treatment, Post-treatment and Post-Treatment findings 30th day findings were recorded using the visual
analog scale(VAS), Western Ontario And Mc Master Universities Osteoarthritis Index(WOMAC) and Nottingham Health Profile(NHP) were used.
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Results
The measurements revealed significant improvement after treatment compared to
those observed prior to the treatment in both groups, except for the social isolation
sub-group(NHP).
When the groups are compared to each other; significant improvement was observed in the pain (VAS, WOMAC, NHP) in favor of Group 1 in all measurement times.

Conclusion
Our Results suggest that balneotherapy has positive effects on pain, physical activity
and quality of life in patients and 15 sessions of therapy had even better effects on
pain.

TÜRKİYE’DE HOMEOPATİNİN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ
Dr. Günnur BAŞAR

Türkiye’de 29 Kasım 2014te çıkan Tamamlayıcı Geleneksel Tıp Uygulamaları
yönetmeliği ile diğer 15 ‘tamamlayıcı’ tedavi Yöntemi ile birlikte homeopati
uygulamaları da resmi bir nitelik kazanmıştır. 2 Ekim 2015te çıkan eğitim
yönetmeliği ise, doktorların bu konuda Sağlık bakanlığının kabul ettiği
standartlarda bir eğim aldıktan sonra resmi bir sertifikaya hak kazanmaları
koşuluyla uygulama yapabileceklerini öngörmektedir.
Bu bağlamda üniversitelerde tamamlayıcı tıp eğitimleri başlatılmış ve İstanbulda
Medipol Üniversitesi, doktor ve eczacılara resmi bir eğitim veren ve homeopati
polikliniği açan ilk kurum olmuştur.
Türkiye’de homeopatik ilaçların ruhsatlandırılması ve sağlık sigortası kapsamına
alınması çalışmaları sürmektedir. Homeopati Derneği, çocuklarda sık rastlanan
akut hastalıkların homeopati ile tedavi edilmesi durumunda, tedavi maliyetlerinin
ne kadar düşeceğini gösteren çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca üniversitelerde
homeopatinin etkinliğini gösteren çalışmalar planlanmakta, Türkçe literatür
oluşturma ve uluslararası konferanslar yoluyla doktorlara homeopatinin tanıtımı
çalışmaları sürmektedir.
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THE EFFECTS OF OZONE THERAPY ON
INFLAMMATORY RESPONSE ASSOCIATED WITH
TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY IN CUTANEOUS
WOUND HEALING IN RATS
Arzu Irban1, Serap Uslu2, Selin Emon Tural3, Ozge Can4, Elif Ilgaz Aydinlar5,
Aysel Ozpinar6, Serhat Koran7,
Medipol University International School of Medicine, Department of Anesthesiology,
Istanbul
1

Medeniyet University Department of Histology, Istanbul

2

Health Sciences University Department of Neurosurgery, Istanbul

3

Acibadem University Department of Biochemistry, Istanbul
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Acibadem University Department of Neurology, Istanbul
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Acibadem University Department of Biochemistry, Istanbul

6

Medipol University School of Medicine, Department of Family Medicine, Istanbul
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Introduction
At the cellular level, experimental spinal cord injury (SCI) provokes an inflammatory response, leading to delay in wound healing and low intensity of transforming
growth factor-β1 (TGF-β1) in the dorsal wound-tissue specimens the aim of this
study was to investigate the effects of ozone therapy on inflammatory response associated with SCI in cutaneous wound healing in rats.

Method
The rats were randomized by using sealed envelopes and allocated to one of the
three groups: Group T: SCI was performed as described by Allen. Then, 4 mL of medical air was insufflated rectally Group O: After trauma induction, instead of medical
air, 0.7 mg/kg ozone in volume of 4 mL was insufflated. Group Control: No treatment
was applied. All rats were sacrificed at Day14. Wound samples were evaluated.

Results
Vessel count was higher in ozone than in other groups. Hydroxyproline levels in
ozone group is greater when compared to others. Similarly, hydroxyproline to total
protein ratios were greater in ozone group when compared to others. Although,
collagenisation in ozone group was lesser than in control group, it was significantly
higher than in trauma group. Also, collagen organization was worse in trauma
group than both ozone and control. Although expression of TGF-β and VEGF was
worse in ozone group than in control group; expressions of these growth factors was
worse in trauma group then the others.
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Fig 1

Fig 2

Conclusion
Based on the Results on the parameters evaluated in the study, ozone therapy
reverses the inflammatory response associated with traumatic SCI, leads to better
dorsal cutaneous wound healing via intensifying expressions of TGF-β and VEGF in
rats(fig 1, fi 2).
Key words: Spinal cord injury, ozone therapy, wound healing

RATLARDA KUTANÖZ YARA İYİLEŞMESİNDE OZON
TEDAVİSİNİN TRAVMATİK OMURİLİK YARALANMASI İLE
İLİŞKİLİ İNFLAMATUAR YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ
Arzu Irban1, Serap Uslu2, Selin Emon Tural3, Ozge Can4, Elif Ilgaz Aydinlar5,
Aysel Ozpinar6, Serhat Koran7,
Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Anestei Bölümü, İstanbul

1

Medeniyet üniversitesi Histoloji Bölümü, İstanbul

2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, İstanbul

3

Acibadem Üniversitesi Biyokimya Bölümü, İstanbul

4

Acibadem Üniversitesi Nöroloji Bölümü, İstanbul

5

Acibadem Üniversitesi Biyokimya Bölümü, İstanbul

6

Medipol Üniversitesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul

7

Giriş
Hücresel düzeyde, deneysel omurilik zedelenmesi (SCI), yara iyileşmesinde
gecikmeye ve dorsal yara doku örneklerinde transforme edici büyüme
faktörü-β1’inin (TGF-β1) düşük yoğunluğuna yol açan inflamatuar bir cevabı
provokasyona sokar. Çalışma, sıçanlarda kütanöz yara iyileşmesinde ozon
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tedavisinin SCI ile ilişkili inflamatuar yanıt üzerindeki etkilerini araştırmaktı.
Yöntem Sıçanlar, kapalı zarflar kullanılarak randomize edilmiş ve üç gruptan birine
tahsis edilmiştir: Grup T: SCI, Allen tarafından tarif edildiği gibi gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra 4 mL medikal hava rekonstrüksiyona tabi tutuldu. Grup O: Travma
indüksiyonundan sonra medikal hava yerine 4 mL hacminde 0,7 mg / kg ozon
insüflasyonu yapıldı. Grup Kontrolü: Hiçbir tedavi uygulanmadı. Bütün sıçanlar
14. günde öldürülmüştür. Yara örnekleri değerlendirildi.
Bulgular Damar sayısı ozonda diğer gruplara göre daha yüksekti. Ozon grubunda
hidroksiprolin düzeyleri diğerlerine göre daha yüksektir. Benzer şekilde,
hidroksiprolin toplam protein oranlarına ozon grubunda diğerlerine göre daha
yüksekti. Her ne kadar ozon grubunda kollajenizasyon kontrol grubundan daha
az olsa da, travma grubundan anlamlı derecede daha yüksekti. Ayrıca, kollajen
organizasyonu travma grubunda hem ozondan hem de kontrolden daha
kötüydü. TGF-β ve VEGF ekspresyonu ozon grubunda kontrol grubuna göre
daha kötü olmasına rağmen; Bu büyüme faktörlerinin ifadeleri travma grubunda
ve diğerlerinde daha kötü olmuştur.

Sonuç
Çalışmada değerlendirilen parametreler üzerindeki Sonuçlara dayanarak, ozon
tedavisi travmatik SCI ile ilişkili inflamatuar yanıtı tersine çevirir, sıçanlarda TGF-β
ve VEGF’nin artmış Sonuçları ile daha iyi dorsal deri yara iyileşmesine yol açar
(Şekil 1, şekil 2).
Anahtar Kelimeler: Omurilik yaralanması, ozon tedavisi, yara iyileşmesi

OZONE TREATMENT IN A CASE OF POSTPARTUM HERPES
ZOSTER AND NEURALGIA
Arzu Irban1, Serhat Koran2,
Medipol University International School of Medicine, Department of Anesthesiology,
Istanbul
1

Medipol University School of Medicine, Department of Family Medicine, Istanbul

2

Aim
We want to present a case of postpartum herpes zoster and neuralgia treated with
ozone therapy due to contraindicated conventional therapy.

Case Report
A twenty-four years old female patient had zona infection at abdominal part of the
body for four days (fig 1). Although, VAS was 8, she didn’t want to take any drugs be104
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case of breast feeding her baby. She referred to algology clinic. The patient was underwent ozone therapy. After Day 1, 3 and 5 dermatomal ozon inﬁltration and daily
dressing with ozonated oil. VAS was 2, lesions were recovered (Fig 2). Ozone therapy
an important alternative to conventional drug treatments and resulted in effective
treatment. In this; There are virustatic, immuno-modulating, analgesic and antiinﬂammatory effects of ozone.

Coclusion
As a conclusion, in case of failure of conventional treatment; alternative treatments
such as RFT and ozone therapy should be kept in mind.
Keywords: herpes zoster, ozone therapy, neuralgia.

Fig1

Fig 2
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POSTPARTUM HERPES ZOSTER VE NEVRALJİ
OLGULARINDA OZON TEDAVİSİ
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2

Amaç
Kontraendike konvansiyonel tedaviye bağlı ozon tedavisi ile tedavi edilen bir
postpartum herpes zoster ve nevralji olgusunu sunmak istiyoruz.

Olgu Sunumu:
Yirmi dört yaşında bayan hasta, dört gün önce vücudun abdominal kısmında zona
enfeksiyonu geçirdi (Şekil 1). VAS 8 olmasına rağmen, bebeğini emziren anne ilaç
kullanmak istemiyordu. Algoloji kliniğine başvurdu. Hastaya ozon tedavisi uygulandı.
1., 3. ve 5. gün dermatomal ozondan uygulaması ve ozonlanmış yağ ile günlük
pansuman sonrası VAS 2 ve lezyonlar düzeldi (Şekil 2). Ozon tedavisi geleneksel
ilaç tedavilerine önemli bir alternatif ve etkili tedavi ile Sonuçlandı. Bunda; Ozonun
virütik, immüno-modüle edici, analjezik ve anti-inamuar etkileri vardır.

Sonuç
Sonuç olarak, konvansiyonel tedavinin başarısızlığı durumunda; ozon tedavisi
gibi alternatif tedaviler akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: herpes zoster, ozon tedavisi, nevralji.

Şekil 1

106

Şekil 2

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

OZONE THERAPY FOR THE MANAGEMENT OF INTRACTABLE
POSTHERPETİC NEURALGİA AT THE EXTERNAL EAR CANAL
Arzu Irban1, Serhat Koran2,
Medipol University International School of Medicine, Department of Anesthesiology,
Istanbul
1

Medipol University School of Medicine, Department of Family Medicine, Istanbul

2

Aim
We want to present the case with intractable postherpetic neuralgia(PHN) at the external ear canal relieved with ozone therapy.

Case report
Eighty-one years old male patient had zona infection with persisting lesions at the
right ear canal for 3-months (Fig 1). He was referred to algology clinic due to persisting active zona lesions and PHN unresponsive to conventional drug therapy. VAS
was 8. Ozone insuﬂation via headphone was started, lasted seven days(fig 2). Also,
three alternative days injection to n. auriculotemporalis dextra were performed. At
Day7 lesions were disappeared; allodynia and numbness were relieved,VAS was 1 -2.

Conclusions
Ozone therapy an important alternative to conventional drug treatments and resulted in effective treatment. Ozone has virustatic, immuno-modulating, analgesic
and anti- inﬂammatory properties. As a conclusion, in case of failure of conventional
treatment; alternative treatments such as ozone therapy should be kept in mind.
Keywords: herpes zoster, ozone therapy, neuralgia.

Fig 1

Fig 2
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DIŞ KULAK KANALINDA İNATÇI POSTHERPETİK NEVRALJİ
TEDAVİSİNDE OZON TEDAVİSİ
Arzu Irban1, Serhat Koran2,
Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

1

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

2

Amaç
Bu vakada, dış kulak kanalında inatçı postherpetik nevralji (PHN) olan hastanın
ozon tedavisi ile rahatladığını göstermek istiyoruz.

Olgu Sunumu
Seksen bir yaşında erkek hasta 3 ay boyunca sağ kulak kanalında devam eden
lezyonlarla zona enfeksiyonu geçirdi (Şekil 1). Aktif zona lezyonlarının devam
etmesi ve konvansiyonel ilaç tedavisine yanıt vermeyen PHN nedeniyle algoloji
kliniğine sevk edildi. VAS 8 idi. Kulaklık ile ozon insüflasyonu başlandı, yedi gün
sürdü (Şekil 2). Ayrıca, n. auriculotemporalis dextraya üç farklı gün enjeksiyon
gerçekleştirildi. 7.gün lezyonları ortadan kayboldu; allodini ve uyuşukluk
rahatladı, VAS 1 -2 idi.

Sonuçlar
Ozon tedavisi geleneksel ilaç tedavilerine önemli bir alternatif ve etkili tedavidir.
Ozonun virüsik, immüno-modüle edici, analjezik ve antiinflamatuvar özellikleri
vardır. Sonuç olarak, geleneksel tedavinin başarısızlığı durumunda; Ozon tedavisi
gibi alternatif tedaviler akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: herpes zoster, ozon tedavisi, nevralji.
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MÜZİK EĞİTİMİ, SAĞLIKTA MÜZİK UYGULAMALARI VE
MÜZİK TERAPİ ARASINDAKİ AYRIMLAR
Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz1
Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

1

ÖZET
Türkiye’de sağlık alanı çalışanları, eğitimciler ve müzik alanında çalışanlar arasında
müzik terapi alanında giderek artan bir ilgi olsa da, bu alanda derin bir yanlış
anlama ve müzik terapi, müzik eğitimi ve sağlıkta müzik uygulamaları konularında
sınırların çizilememesi söz konusudur. Türkiye’de klinik müzik terapi hizmetleri
sunmak ve öğrenmek için çok fazla ilgi olsa da, bu ilgi çoğunlukla Türk tarihi ve
kültüründe müziğin iyileştirme uygulamalarının varlığı ile sınırlıdır. Ayrıca çeşitli
hastalıkların iyileştirilmesi için hazır genel müzik reçetelerinin (bazı makamların
bazı hastalıkları tedavi ettiğine olan inanç gibi) mevcut olduğuna olan güçlü bir
inanç vardır. Diğer taraftan müzik tıbbı ve müzik terapide kullanılan müzik dinleme
uygulamaları arasında bir muamma bulunmaktadır. Müzik dinleme deneyimleri
dışında, müzik terapi metotları eğitim eksikliği nedeniyle hala bilinmemektedir.
Özel eğitimde yapılan çeşitli müzik eğitimi uygulamaları da (orff yaklaşımı vb.)
müzik terapi olarak adlandırılabilmektedir. Bu makale tüm bu yanlış kanıları
ortadan kaldırmayı Amaçlamakta ve müzik terapinin, teorik arka planı ile klinik
müzik terapi oturumlarında yer alan terapötik süreçleri açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Müzik Eğitimi, Müzik Tıbbı, Terapötik

ABSTRACT
E ven though there is a growing interest in the field of music therapy among health
workers, educators and employees in Turkey, there is a deep misunderstanding in
this area and the borders between music therapy, music education and medicinal
music applications. In addition, even though there is much interest to learn and
offer music therapy clinical services in Turkey, this interest is mostly limited to the
presence of healing practices of applications of music in Turkish history and culture.
There is also a strong belief that there are general music prescriptions available to
cure various diseases (such as certain maqams treats specific diseases). On the other
hand, there is an enigma between the music listening practices used in music medicine and music therapy. Apart from listening to music, Methods of music therapy are
still not known due to lack of training. Various music education practices in special
education (orff approach etc.) can -incorrectly- be called music therapy. This paper
intends to remove all these misunderstandings and describe the therapeutic processes of music therapy, its theoretical background and clinical music therapy sessions.
Key Words: Music Therapy, Music Education, Music Medicine, Therapeutic
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SOLAR LENTİGODA MEZOTERAPİ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ /
(Olgu Sunumu ÖZET)
Dr. Ezgi Kaygusuz1
Pratisyen Hekim (Sağlık Bakanlığı Onaylı Medipol Mezoterapi Sertifikalı Hekim)
İstanbul-Nisan 2018

1

Amaç
Solar lentigo Ultraviyole (UV) radyasyona bağlı olarak melanositlerin
proliferasyonu ve melaninin, keratonisitlerin etrafına doğru birikmesiyle oluşan
bir hiperpigmente lezyondur. Genellikle sınırı belirli kahverengi bir lezyon olarak
gözlenen solar lentigo özellikle 40 yaş üzeri kişilerde, güneşe bağlı oldukça sık
görülür. Bu Olgu Sunumunda Amaç; bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavi
Yöntemi olan mezoterapinin, özellikle ülkemizde de oldukça sık görülen, solar
lentigo vakaslarının tedavisindeki yerini ve etkinliğini gözlemlemektir.

Yöntem
Bir solar lentigo vakasının, anamnez, tanı, etyoloji, mevcut tedavi Yöntemlerinden
doğru seçim yapılması, tedavi basamakları ve tedavinin sonucu ve devam (idame)
tedavisi retrospektif Olgu Sunumu olarak planlanmıştır. Tedavi Yöntemi olarak, 3
seans mezoterapi (ilaç içerikleri tüm sunumda mevcut) ve 3 seans PRP (platelet
rich plasma) kombinasyonu 15 gün aralıklarla uygulanmıştır. Mezoterapi ve
PRP tedavileri hem enjeksiyon (napaj tekniği) hemde mikroiğneleme Yöntemi
ile uygulanmıştır. Tedavi sırasında ve sonrasında devam tedavisi için yüksek
korumalı güneş koruyucu ve C vitamini içerikli kremle desteklenmiştir. Her işlem
öncesinde Sonuçların takibini izlemek için fotoğraf alınmıştır.

Bulgular
32 yaşında, kadın hasta, 15 yıldır var olan, güneşe maruziyetle giderek artan
hiperpigmentasyon tariflemektedir. Güneşe maruziyet öncesinde, güneş
koruyucu kullanmıyor. Herhangi bir ilaç veya oral kontraseptif kullanmıyor.
Daha önce hiperpigmentasyonla ilgili bir tedavi almamış. Lekelerinin daha kötü
olmasından korkuyor, bu nedenle riskli olabilecek herhangi bir tedavi yaptırmak
istemiyor.

Tartışma ve Sonuç
Solar lentigo tedavisinin kimyasal peeling, lazer, mezoterapi gibi birçok
yolla tedavisi mevcuttur. Doğru tedavi Yöntemi seçerken hastanın beklentisi
oldukça önemlidir. Kısa süren iyileşme süreci ve lazer, kimyasal peeling gibi
hiperpigmentasyon riski daha yüksek tedavilerle kıyaslandığında daha güvenli
olması sebebiyle uygun görülen solar lentigo vakalarının tedavilerinde
mezoterapi ve PRP kombinasyon tedavisi tercih edilebilir.
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EFFICIENCY OF THE MESOTERAPY TREATMENTS IN SOLAR
LENTIGO – (MEDICAL CASE REPORT)
Objective
Solar lentigo is a hyperpigmented lesion, from the result of UV related local proliferation of melanocytes and accumulation of melanin within keratinocytes. Solar lentigo is a dark, circumscribed leison which is very common. Mostly seen in above the
age of 40 related to sun exposure. In this medical case report our Aim is to observe
the effectivity of the Mesotherapy and PRP in the hyperpigmentation treatment.

Method
A medical retrospective report of a solar lentigo case, which contains diagnosis, etiology, treatment choice, treatment planning, treatment steps, the result part and
home treatment.
Treatment is planned as 3 session of Mesotherapy and 3 session of PRP treatment
which is done 2 weeks periods. Napagge technic and microneedling both used in
mesotherapy and PRP treatments. High factor (50 SPF) Sun protection and Vitamin
C cream suggested for the home care. Before every session photos were taken to understand the Results.

Evidence
32 year old female, has solar lentigos for 15 years, which increases after the sun
exposure without sun protection. Patient uses neither drugs nor oral contraceptive.
Patient didnt get any treatment before and worries about increased hyperpigmentation after treatment.

Discussion and Conclusion
Solar lentigo treatment has many options like laser, chemical peeling and mesotherapy. Patient expectation is a very important part of the selection of the right treatment Method. With the short recovery time and the minimum risk of the hyperpigmentation after treatment. Mesotherapy and PRP treatments can be considered in
the treatment of Solar Lentigo.
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TRAVMATİK RETİNA ÖDEMİNDE TAMAMLAYICI TEDAVİ
YöntemLERİ, HİRUDOTERAPİ VE AKUPUNKTUR
Batu Bayar 1, Salih Uzun 2
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Serbest Hekim, bilgi@drbatubayar.com

2

Göz Hastalıkları Uzmanı, s.uzun84@gmail.com

ÖZET
Hirudo medicinalis, yani tıbbi sülükler kan emme sırasında insan dokusuna 100
civarında enzim salgılamaktadır. Göz branşında, özellikle retinayı ilgilendiren
hastalıklarında bu enzimlerden bazıları retina ödeminin çözülmesi ve hasar
görmüş görme sinirlerin iyileşmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu
yazıda künt bir travma sonucu sağ gözde görme kaybı olan 13 yaşındaki bir
olgu sunulmuştur. Kasım 2016 tarihinde okuldayken atılan silginin sağ gözüne
çarpması sonucu görme kaybı yaşayan, 7 ay süresince de tedaviye rağmen yeterli
iyileşme sağlanamayan bu vakaya Haziran 2017’de hirudoterapiye başladıktan
kısa süre içinde görme keskinliğinde düzelmeler başlamış yaklaşık 1,5 ay
sonrasında da görmesinde anlamlı iyileşme sağlanmıştır. Hastaya hirudoterapi
olarak her seansta 3-4 tane tıbbi sülük sağ proc. mastoideus ve sağ Tai Yang
(EX3) noktasına uygulandı, ayrıca Yin Tang (EX2), Zan Zhu (Bl-2), Yang Bai (GB14), Si Zhu Kong (SJ-23) ve Tongzi Liao (GB-1) noktalarına ilaveten akupunktur
yapılmıştır.
Göz branşındaki tedaviye cevap vermeyen retinal hasarlarda hirudoterapi ve
akupunktur uygulamaları etkili birer geleneksel ve tamamlayıcı tedavi Yöntemi
olarak klinik pratikte başarı ile kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Retina ödemi, tıbbi sülük, hirudoterapi, akupunktur, travma

A CASE REPORT: COMPLEMENTARY THERAPY MethodS
IN TRAUMATIC RETINAL EDEMA, HIRUDOTHERAPY AND
ACUPUNCTURE
ABSTRACT
Hirudo medicinalis, that is, medicinal leeches secrete about 100 enzymes in human
tissue during blood sucking. Some of these enzymes are thought to play a role in the
resolution of retinal edema and the healing of damaged visual nerves, especially in
diseases of the eye branch, especially those related to retinas. İn this article, we present a case of a 13 year old patient with blunt trauma and visual loss in the right eye.
A girl whose right eye was injured with thrown eraser by her classmate at the school
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in November 2016 even though she had received enough treatment, but the injury
had not been healed. But since June of 2017 she has been given leech therapy, we
have observed a healing reponse which is eye sight improvement within 1.5 month
after the begining of the therapy.
As patient hirudotherapy every 3-4 medicinal leech applied to right proc. mastoideus and right Tai Yang (EX3), and also additionally applied acupunture to points
Yin Tang (EX2), Zan Zhu (Bl-2), Yang Bai (GB-14), Si Zhu Kong (SJ-23) and Tongzi Liao
Hirudotherapy and acupuncture applications in retinal injuries that do not respond
to treatment in the eye branch can be successfully used in clinical practice as a traditional and complementary treatment Method.
Key words: Retinal edema, medicinal leech, hirudotherapy, acupuncture, trauma

1.Giriş
Hirudoterapi, tıbbi sülüğün insan vücudundaki gerekli bölgelere yapıştırılmasıyla
100`e yakın çeşitli enzimin insan dokusuna verilmesini sağlayan tıbbın en eski
tedavi Yöntemlerinden birisidir.
Kaynak olarak ilk defa MÖ 6. yüzyılda Hindistanlı hekim Sushruta`nın yazmış
olduğu Sushruta Samhita adlı eserde sülük tedavisi ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır. Bu bilgiler daha sonra antik Yunan topraklarına ulaşmış, Anadolu ve
Avrupa’ya yayılmıştır. Ünlü Romalı hekim Galen kendi okullarında hirudoterapiyi
öğrencilerine öğretmiş, 19. yüzyıla kadar bu tedavinin Avrupa ülkelerinde yaygın
olarak kullanılmasına öncülük etmiştir.
Tıbbi sülüğün salgılarında bulunan enzimlerden bazıları Hirudin, Calin, Eglin,
Destabilaz, Hyaluronidaz, Asetilkolin, Kollagenaz ve bunlar antikoagulan,
vazodilatatör, analjezik, anti-inflamatuar ve nörotrofik etkiler gösterdiği
bilinmektedir. Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu enzimlerden ilaç üretilmektedir.
Hirudoterapi halen yurtdışında bir çok ülkede travmatoloji, plastik cerrahi,
kardiyoloji, nöroloji, oftalmoloji alanında ve diğer branşlarda kullanılmaktadır.

Resim 1. Retina ödeminde hirudoterapinin etkisi
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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Göz branşında, özellikle retinayı ilgilendiren hastalıklarda sülüğün enzimlerinden
bazıları retina ödeminin çözülmesi (Resim 1) ve hasar görmüş sinirlerin
iyileşmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu yazıda künt bir travma sonucu
sağ gözde görme kaybı olan 13 yaşındaki bir olgu sunulmuştur.

2. Olgu
Kasım 2016 tarihinde okuldayken atılan bir silginin sağ gözüne çarpması sonucu
görme kaybı yaşayan, 7 ay sürecinde de tedaviye rağmen yeterli iyileşme
sağlanamayan (Resim 2) bu vakaya Haziran 2017’de hirudoterapiye başladıktan
kısa süre içinde görme keskinliğinde düzelmeler başlamış, yaklaşık 1,5 ay
sonrasında görmesinde anlamlı iyileşme sağlanmıştır. Hastaya hirudoterapi
olarak her seansta 3-4 tane tıbbi sülük, sağ proc. mastoideus ve sağ Tai Yang (EX
3) akupunktur noktasına uygulandı, ayrıca Yin Tang (EX 2), Zanzhu (BL-2), Yangbai
(GB-14), Sizhukong (SJ-23) ve Tongziliao (GB-1) noktalarına ilaveten akupunktur
yapıldı.
Hastaya haftada 2 olmak üzere toplam 10 seans hirudoterapi ile akupunktur
uygulanmış, 3. seanstan sonra görme keskinliğinde düzelmeler başladığı
gözlenmiştir. Kullanılan sülükler tek bir sefer uygulandıktan sonra tıbbi atık
olarak belediyenin tıbbi atık imha ekiplerine teslim edilmiştir.
10 seanslık hirudoterapi ve akupunktur uygulama sonrası (Resim 3) çekilen
retina tomografisinde retina ödeminde belirgin düzelme görülmüş, takip eden
göz doktorunun kontrolü sırasında görme keskinliğinin %20’den %60 oranına
çıktığı belirtilmiştir. Daha sonrasında ayda 1 kez olmak üzere 3 seanslık idame
hirudoterapi uygulanmıştır.

Resim 2. Tedavi öncesi
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Resim 3. Tedavi sonrası
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3.Sonuç
Tıbbi sülük uygulama alanlarından biri de oftalmoloji branşıdır. Başta Rusya
olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde oftalmoloji branşında, özellikle retina
ödemi, santral retinal arter oklüzyonu, glokom, üveit, makula dejenerasyonu,
diabetik retinopati gibi göz hastalıklarında hirudoterapiden yararlanılmaktadır.
Burada sülük enzimlerinden bazıları vazodilatatör, antikoagülan, antitrombotik,
trombolitik ve nörotrofik etki göstermekte ve bu etkileri ile retinadaki
mikrosirkülasyonu arttırdığı, oluşan ödem ve inflamasyonu azalttığı
düşünülmektedir. Halen sülüğün enzimlerinin buradaki mekanizması tam olarak
açıklanmamakta, araştırmalar devam etmektedir.
Sonuç olarak göz branşında tedaviye cevap vermeyen retinal hasarlarda
hirudoterapi ve akupunktur uygulamaları etkili birer geleneksel ve tamamlayıcı
tedavi Yöntemi olarak klinik pratikte başarı ile kullanılabilir.
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HİRUDOPUNKTUR: TIBBİ SÜLÜKLE AKUPUNKTUR TEDAVİSİ
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ÖZET
Hirudoterapi, tıbbi sülüğün insan vücudunun uygun bölgelere yapıştırılarak
çeşitli enzimlerinin insan dokusuna verilmesini sağlayan tıbbın en eski
tedavi Yöntemlerinden biridir. İlk yazılı kaynak M.Ö 6. yy’da Hindistanlı hekim
Sushruta’nın Samhita adlı eseridir..
Sülük uygulama noktası ve bölgesi değişik şekilde seçilebilir. Hasta organ
üzerine, yara yeri etrafına, greft üzerine, toplar damarların trasesi boyunca,
ağrılı veya şiş bölge üzerine, eklem etrafına uygulanabilmektedir. Aynı zamanda
Geleneksel Çin Tıbbı’na göre akupunktur meridiyeni üzerinde bulunan noktalara
uygulama yapıldığında hem tıbbi sülüğün enzimlerinden faydalanılmakta hem
de akupunktur noktası üzerinden uyarıcı etki yaratılmaktadır. Bu uygulamaya
Hirudopunktur adı verilmektedir. Yani, tıbbi sülükle akupunktur yapmak demektir.
Örneğin varis veya alt ekstremite venöz yetmezliğinde dolaşım bozukluğunu
düzeltmek için Hirudopunktur noktası olarak dalak meridiyeni noktası Yin Ling
Chuan (Sp-9) noktası ve San Yin Jiao (Sp-6) noktası seçilebilir. Bu noktalar aynı
zamanda ödem çözücü olarak görev yapmaktadır.
Hirudopunktur’un önemi, akupunktur noktaları üstüne tıbbi sülüğün yapışması
sağlanarak kan emilirken sülüğün oluşturduğu ritmik titreşim ve ses dalgalarıyla
sülüğün akupunktur noktalarını uyardığı ve bu şekilde canlı akupunktur yapılarak
hedef doku, organ ve sistemlerin etkilendiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hirudopunktur, akupunktur, tıbbi sülük

HIRUDOPUNCTURE: ACUPUNCTURE TREATMENT WITH
MEDICINAL LEECHES
ABSTRACT
Hirudotherapy is one of the oldest medical practices of medicine which allows the
active ingredients in the leech saliva be injected human body during blood feeding.
Samhita is the first written source of hirudotherapy written in the 6th Century BC, by
the Indian physician Sushruta.
The leech application point and region can be different according the symptoms to
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be treated, e.g., around the wound, on the graft, along vein vessels, on the painful
or swollen region, and around the joint. According to traditional Chinese medicine,
when leeches are applied in the point of the acupuncture meridians, leech salivary
molecules create a stimulating effect on the acupuncture point; a practice which is
called Hirudopuncture. As an example, the spleen meridian points Yin Ling Quan
(Sp-9) and San Yin Jiao (Sp-6) along the vena safena magna can be selected to correct circulatory disorders in varicose veins or in cases of lower extremity venous insufficiency and to reduce edema in the region.
During the bite of the leech the acupuncture points are stimulated with the rhythmic
vibrations and sound waves generated by the bite which increases the efficacy of
this treatment modality.
Key words: Hirudopuncture, acupuncture, medicinal leech

1.Giriş
Hirudoterapi, yani tıbbi sülük tedavisi tıbbın en eski tedavi Yöntemlerinden
biridir ve eski Mısır ve Babil’de uygulandığı bilinmektedir. Eski Hint tıbbında da
hirudoterapi yapıldığına dair kanıtlar mevcuttur. Dört kolunda ayrı ayrı tedavi
araçları tutan sağlık tanrıçası Dhanvantari bir elinde hep sülük tutmuş olarak
tasvir edilir. M.Ö 6-12. yy’da eski Hindistan’da doğu tıbbinin temeli kurulmaya
başlamış olup, bunlardan biri de Ayurveda’dır. O dönemde yaşamış ünlü cerrah
Sushruta, Samhita adında eserinde birçok cerrahi teknik ve aletten bahsederken
kitabında hirudoterapiye de yer vermiştir.
Eski Çin’de ise M.Ö 2.yy’dan başlayarak Yin-Yang, 500 yıl sonrasında ise 5 element
teorisi ortaya çıkmış, akupunkturun temeli de o dönemde kurulmuştur. Huangdi
Neijing kitabında ise meridiyenleri ile beraber akupunktur artık sistematize hale
gelmiştir.
Hem hirudoterapi, hem de akupunktur tedavisi son 50-60 yılda yapılan
bilimsel çalışmalar ile daha iyi anlaşılır hale gelmiş ve birçok farklı ülkede
hekimler tarafından yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Akupunktur ise
elektroakupunktur, lazer akupunktur şeklinde de yapılmaya başlanmıştır.
Hirudoterapi üzerine bilimsel çalışmalar özellikle Rusya’da yapılmış olup, başta
Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de son yıllarda araştırmalara hız
vermiştir. Rus doktor A.İ.Krashenyuk hirudoterapi üzerine birkaç çalışma yapmıştır.
Bunlardan bazıları, hirudoterapinin enerji-enformasyon etkisi, nörotrofik etkisi,
akustik etkisi ve detoksifikasyon etkisidir. Bu çalışmalarda tıbbi sülüğün kan
emme esnasında yarattığı titreşim sonucu oluşan akustik ses dalgalarını 25-250
kHz’e, bazı dokularda da 500-550 kHz’e kadar çıktığı bulunmuştur. (Resim 1)
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Resim 1. Hirudoterapinin akustik etkisi
İnsan dokusuna hirudoterapinin 3 ana etkisi bulunmaktadır. Birincisi salgıladığı
enzimlerin kan dolaşımı yoluyla yayılarak organizmayı etkilemesi, ikincis
yapıştığı nokta üzerine oluşturduğu akupunktur etkisi ve üçüncüsü de kan
emme esnasında farenks bölgesinde oluşturduğu akustik ses dalgası ile hasta
organ üzerine biyorezonans etkisi yaratmasıdır.
Sülük uygulama noktası ve bölgesi değişik şekilde seçilebilir. Hasta organ
üzerine, yara yeri etrafına, greft üzerine, toplardamarların trasesi boyunca,
ağrılı veya şiş bölge üzerine, eklem etrafına uygulamak gibi. Aynı zamanda
Geleneksel Çin Tıbbı’na göre akupunktur meridiyeni üzerinde bulunan noktalara
uygulama yapıldığında hem tıbbi sülüğün enzimlerinden faydalanılmakta hem
de akupunktur noktası üzerinde uyarıcı etki yaratılmaktadır. Bu uygulamaya
Hirudopunktur adı verilmektedir. Yani, tıbbi sülükle akupunktur yapmak
demektir. Örneğin varis veya alt ekstremite venöz yetmezliğinde dolaşım
bozukluğunu düzeltmek için Hirudopunktur noktası olarak dalak meridiyeni
noktası Yin Ling Chuan (Sp-9) noktası ve San Yin Jiao (Sp-6) noktası seçilebilir.
Bu noktalar aynı zamanda ödem çözücü olarak görev yapmaktadır. Boyun,
sırt ve bel ağrılarında Du Mai meridyeni ile Mesane meridyeni üzerindeki Back
Shu noktalarına Hirudopunktur yapılabilir. Örneğin lumbago veya bel fıtığında
böbrek shu noktası Shen shu (BL-23) , Ming Men (Du-4), Da Chang Shu (BL-25) ve
Yao Yang Guan (Du-3) noktaları seçilebilir.

2.Sonuç
Hirudopunktur ile akupunktur noktaları üzerine tıbbi sülüğün yapışmasını
sağlanarak uygulama yapılması ile tıbbi sülüğün hem ciltte yara açma esnasında
hem de kan emerken oluşturduğu ritmik titreşim ve ses dalgalarıyla akupunktur
noktaları uyarılmakta ve bu şekilde canlı akupunktur, yani Hirudopunktur
yapılmakta, aynı zamanda sülüğün enzimleriyle hedef organ ve dokuları
etkilemesini de göz önünde bulundurularak uygulama yapılırsa tedavinin
etkinliği daha da artmaktadır.
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HOMEOPATİK İLAÇLARDA ÜRETİM TEKNİKLERİ
Ayşe Esra Karadağ1
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı
ayseesraguler@gmail.com
1

Homeopati, Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği’nde adı
geçen ve dünyada uygulaması olan bir tedavi Yöntemidir. Homeopatik ilaçların
üretimi eczacılara aittir. Almanya’da bu ilaçların üretimi yasal olarak düzenlenmiş
ve üretim teknikleri Deutschen Arzneibuchs adıyla yayınlanmıştır. Kurallar ve
standartlar İlaç Üretim Yasasında (AMG-Arzneimittelgesetz) belirlenmiştir.
Homeopatik ilaçlar 4 kaynaktan ve en doğal halleriyle elde edilirler: Bitkiler,
hayvanlar, hastalıklı dokular ve kimyasal elementler. Bu ilaçlarda hassasiyet,
üretim öncesinde bu hammaddelerin yetiştirilme ve temininden itibaren
başlar. Örneğin bitkiler yüzde yüz organik olarak, hiç bir gübre kullanılmadan
yetiştirilmelidir, bu çok önemlidir. Homeopatik ilaçlar globül ve solüsyon olmak
üzere iki çeşittir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan form globüldür.
Homeopatik ilaçlar hazırlanırken karışım halinde değil, tek bir ana madde/bitki
olarak işleme tabi tutulurlar. Bu maddelerin ya saf halleri ya da tentürlerinden
homeopatik ilaç hazırlanır. İşlemler homeopati kodeksine uygun yapılır.6
Homeopatide kullanılan potensler şunlardır.
D potens (Desimal): 1/10 olarak hazırlanır. 1 kısım-9 kısım şeklinde çalışılır.
C potens (Centimal): 1/100 olarak hazırlanır. 1 kısım-99 kısım şeklinde çalışılır.
Q potens (Quinquagiesmillesimal ): 1/50000 olarak hazırlanır.
6

Schmukler Alan V., Homeopathy An A to Z Handbook, 2013, 14
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Katı maddelerde dinamizasyon çalkalama yerine karıştırarak, ezerek, öğüterek
sağlanır.7,8
İlaçların kaç kez seyreltildiği o ilacın ne kadar güçlü olduğunu gösterir.
Günümüzde en çok kullanılan potensler C ve Q potensleridir. C30 potense kadar
olanlar zayıf potensler olarak kabul edilirler ve akut hastalıkların tedavisinde
en çok kullanılan potenslerdir. Q potensler daha çok yaşam gücünün oldukça
azaldığı kronik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Etki süreleri daha kısadır.4
Üretim eczanelerde münferit olarak yapılabileceği gibi, büyük sanayilerde de
mümkün olacaktır. Üretimde güvence büyük önem arz etmektedir. Zira bu
ürünlerin ruhsatlandırma ve patent işlemleri çalışmalarında etken madde tespiti
üzerinden yürünemeyeceği için -büyük oranda seyreltme sonucu etken madde
oranı yok denecek kadar aza inmekte- üretimin güvenilir olması esastır.

HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA KONVANSİYONEL
TEDAVİYE EKLENEN ADJUVAN HİPNOZUN BULANTI VE
KUSMAYA ETKİSİ: PROSPEKTİF RANDOMİZE ÇALIŞMA
Şeyda Efsun Özgünay1, Burcu Dinçgez Çakmak2, Derya Karasu1, Gülten Özgen2
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kliniği
1

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadındoğum Kliniği

2

Giriş
Hiperemezis gravidarum (HG), elektrolit, sıvı ve asit-baz bozukluğu, ketonüri,
beslenme problemleri ve kilo kaybı ile seyreden, gebelik bulantı ve kusmasının
ağır bir şeklidir (1). HG sıklıkla gebeliğin 4-10. haftalarında meydana gelmekle
birlikte bazı olgularda doğuma kadar sürebilmektedir (2). Etiyopatolojisi
konusunda netlik bulunmayan HG’nin tedavisinde diyet ve yaşam tarzı
değişikliklikleri yanısıra intravenöz sıvı, tiamin, antiemetikler, steroidler, zencefil,
akupunktur ve hipnoz gibi Yöntemler kullanılabilmektedir. Hipnoz sempatik
sinir sistemi uyarılmasını azaltarak derin bir gevşeme ve semptomatik rahatlama
oluşturmaktadır (3). Çalışmamızın amacı HG hastalarında konvansiyonel tedaviye
eklenen hipnozun bulantı ve kusma üzerine etkilerini araştırmaktır.

Yöntem
7

Cummings S., Ullman D., Homeopathic Medicines, 2004, 10

8

Schwabe W., Homöopathisches Arzneibuch, 1958, 8-9 4Buda L., Bir Tedavi Sanatı Homeopati,
2016, 26-27
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Çalışmamız HG tanısı almış ve hastaneye yatırılarak tedavi edilen 41 hasta
üzerinde yapılan prospektif randomize bir çalışmadır. Ketonüri, vücut ağırlığının
%5’inden fazla kilo kaybı ve günde ikiden fazla ciddi kusma varlığı durumlarından
en az birinin pozitif olduğu HG tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi.
Hastalar hipnoz eklenen (n=18) ve konvansiyonel tedavi alan (n=23) grup olarak
gruplandırıldı. Hastaneye yatırıldığı ilk gün ve 2.gün toplam 2 seans hipnoz
yapıldı. Son seansta hastaya self hipnoz öğretildi. Hastaların demografik verileri,
bulantı şiddeti değerlendirilen VAS skorları, günlük kusma sayısı ve laboratuar
değerleri kaydedildi.

Bulgular
Hastaların demografik verileri Tablo 1’de görülmektedir. Vücut kitle indeksi
hipnoz grubunda daha düşük saptandı. VAS yatış skorları hipnoz grubunda
8.89±1.02 iken, kontrol grubunda 9±0.90 idi ve istatistiksel anlamlı fark
bulunmadı (p=0.783). İki grup arasında ek ilaç ihtiyacı değerlendirildiğinde
başvuru anından, taburculuk gününe kadar hiçbir gün için ek ilaç ihtiyacı iki
grup arasında anlamlı fark göstermedi. Taburculuk günü ve yatış sırasındaki VAS
skoru değişimine bakıldığında ise hipnoz grubunda 6.59±1.70 ve konvansiyonel
grupta 4.43±1.24 olarak bulundu. İki grup arasındaki VAS değişim seviyesi ileri
derecede anlamlı idi (p<0.01) (Tablo 2).

Sonuç
HG hastalarında konvansiyonel tedaviyle birlikte hipnoz ve selfhipnoz etkili bir
tedavi Yöntemidir.

KAYNAKLAR
Celik F, Guzel AI, Kuyumcuoglu U, Celik Y. Dietary antioxidant levels in hyperemesis
gravidarum: a case control study. Ginekol Pol 2011; 82:840-844.
Gadsby R, Barnie-Adshead AM, Jagger C. A prospective study of nausea and
vomiting during pregnancy. Br J Gen Pract 1993; 43:245-248.
Wegrzyniak LJ, Repke JT, Ural SH. Treatment of hyperemesis gravidarum. Rev
Obstet Gynecol. 2012;5(2):78-84.
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Tablo-1: Demografik verilerin gruplar arasında karşılaştırılması

Yaş(yıl)
BMI
Eğitim
İlk
Orta
Lise
Üniversite
Meslek
Çalışıyor
Çalışmıyor
Gelir
<1000 TL
1000TL-2000TL
2001TL-3000 TL
>3000 TL

Hipnoz (n=18)
31(18:38)
29.44±6.67
22.66±2.01

Kontrol (n=23)
26(18:36)
27.17±5.38
24.52±3.53

p-değeri

10(55.60)
4(22.20)
4(22.20)
0

17(73.90)
(4.30)
4(14.40)
1(4.30)

0.261c

2(12.50)
14(87.50)

3(13)
20(87)

1.00c

2(11.80)
14(82.40)
1(5.90)
0

0
5(21.70)
13(56.50)
5(21.70)

<0.001c

0.263a
0.041b

Veriler medyan(minimum: maksimum). ortalama±standart sapma ve n(%) olarak verilmiştir.
a: Mann-Whitney test. b: Independent samples t test. c:Fisher-Freeman-Halton test

Tablo-2: VAS, AST ve ALT değerlerinin gruplar arasında karşılaştırılması

VAS
geliş
VAS
taburculuk
VAS fark
AST
ALT

HİPNOZ GRUBU
Medyan
ortalama±
(min.:max.)
st. sapma

KONTROL GRUBU
Medyan
ortalama±
(min.:max.) st. sapma

p-değeri

9(7:10)

8.89±1.02

9(7:10)

9±0.90

0.783a

2(0:6)

2.24±1.39

4(2:7)

4.56±1.34

-

-7(10:-4)
15(7:45)
19(8:47)

-6.59±1.70
16.83±8.74
18.39±9.41

-4(-7:-2)
17(7:43)
21(10:52)

-4.43±1.24
19.09±8.79
21.96±10.18

<0.001a
0.310a
0.140a

a: Mann-Whitney test

122

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

TÜRKİYE’NİN TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLERİ
Mükremin Temel¹, A. Bircan Tinmaz¹, Mustafa ÖZTÜRK¹
¹Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin 2000’li yıllardan günümüze
kadar üretimi ve dış ticareti hakkında bilgiler vermek Amaçlanmıştır. Çalışmada
tüm tıbbi ve aromatik bitkiler ikincil verilerle incelenmiştir. Araştırma Bulgularına
göre Türkiye’de yaklaşık 20 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin 1,3 milyon dekar
alanda tarımı yapılmakta, üretim miktarı bakımından siyah çay, kırmızıbiber,
haşhaş, kimyon, nane, kekik, yağlık gül ve anason ilk sıralarda yer almaktadır.
2000’den 2016 yılına üretim alanları yaklaşık %40 artmıştır. Buna karşın üretim
miktarlarında daha fazla artış meydana gelmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin dış
ticaretinde onlarca bitki yer almaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkileri dış ticareti,
2016 yılında, 300 milyon dolar ihracat ve 267 milyon dolar ithalat şeklinde
gerçekleşmiştir. İhracatta en önemli en önemli bitkiler kekik, haşhaş, defne, çay,
anason, kimyon, adaçayı, mahlep, kırmızıbiber ve bitkisel çaylar şeklindedir.
İhracatta kekik %25’lik payla ilk sırada yer almaktadır. İthalatta en önemli
bitkiler kahve, çay, keten, karabiber, keçiboynuzu, kimyon, çörekotu, şerbetçiotu
şeklindedir. İthalatın %61’ini kahve oluşturmaktadır. İhracatta en önemli uçucu
yağlar gül, kekik, stearopten, portakaldır. İhracatta gül yağı %36’lık payla ilk
sırada yer almaktadır. İthalatta önemli uçucu yağlar nane, portakal, limon, diğer
turunçgiller, lavantadır. Nane yağı %14’lik payla ilk sırada yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: tıbbi ve aromatik bitkiler, üretim, dış ticaret, uçucu yağlar

TURKEY’S MEDICAL AND AROMATIC PLANTS
ABSTRACT
In this study, it was aimed to give information about production and foreign trade
of medicinal and aromatic plants in Turkey from 2000 years to the present day. In
the study, all medicinal and aromatic plants were examined for secondary benefits.
According to findings, about 20 million kinds of medicinal and aromatic plants are
cultivated in the field and 1.3 million decares are cultivated in the field. Black tea, red
pepper, poppy, cumin, mint, thyme, oil rose and anise are in the first place in terms of
production amount. From 2000 to 2016, production areas increased by about 40%.
On the other hand, more increases in the production quantities have occurred. There
are dozens of plants in the foreign trade of medicinal and aromatic plants. Foreign
trade of medicinal and aromatic plants was realized in 2016 with export of 300 milSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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lion dollars and import of 267 million dollars. The most important plants in export
are thyme, poppy, laurel, tea, anise, cumin, sage, mahlep, redbibber and herbal teas.
Thyme is in the first place with 25% share in exports. The most important plants in
import are coffee, tea, linen, black pepper, carob, cumin and cumin hops. Coffee
constitutes 61% of the import. The most important essential oils in export are rose,
thyme, stearopten and orange. In exports rose oil ranks first with 36% share. Import
essential essential oils are mint, orange, lemon, other citrus fruits, lavender. Mint oil
ranks first with a share of 14%.
Key Words: medical and aromatic plants, production, foreign trade, volatile oils

TEMPOROMANDIBULER EKLEM RAHATSIZLIKLARINDA
AKUPUNKTUR ETKİNLİĞİNE DAİR LİTERATÜR
DEĞERLENDİRMESİ
Hüseyin Avni Balcıoğlu1
1

Istanbul Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anatomi BD, habalci@gmail

Çiğneme, yutma ve konuşma gibi temel fonksiyonlar için dizayn edilmiş
olan ve stomatognatik sistemin ana dişlisi olan temporomandibuler eklem
(articulatio temporomandibularis) vücudun en fazla kullanılan muskuloskeletal
sistemlerinden olmakla beraber, bozukluklarında son derece karmaşık bir klinik
tablo sunabilir. Farklı belirti ve Bulgularla çeşitli tipleri olan temporomandibuler
eklem rahatsızlıkları, ağrısız ya da süreksiz hafif ağrılı ve hastanın yaşam
kalitesini azaltmayan bir tablodan şiddetli ağrı ile seyreden ve mastikasyonu
ve yutmayı dahi zorlaştıracak akut ya da kronik bir prosese değin değişen
bir spektrumda izlenebilir. Bu rahatsızlıkların tedavi protokolleri çeşitli oral
protetik rehabilitasyonlardan, cerrahi seçeneklere kadar değişmekte olup tüm
dünyada geleneksel Çin tıbbının primer Yöntemi olan akupunkturdan da istifade
edilmektedir. Bu derlemede belirli bilimsel kriterlerin gözetilerek oluşturulmuş
bir literatür taraması ile temporomandibuler eklem rahatsızlıklarında tekil ya da
kombine akupunktur uygulamalarının etkinlikleri değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, temporomandibuler eklem, stomatognatik
bozukluklar
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LITERATURE REVIEW OF EFFECTIVENESS OF ACUPUNCTURE
IN TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS
Hüseyin Avni Balcıoğlu1
1

Istanbul University, Faculty of Dentistry

Temporomandibular joint (articulatio temporomandibularis), the basic component of stomatognathic system, which has basic functions such as mastication,
swallowing and speaking as one of the most used musculoskeletal systems in the
body might result in a very complex clinical case in case of disorder. Temporomandibular joint disorders might have different signs and symptoms on a scale from a
pain-free or discontinuous dull pain condition with no effect on quality of life to an
acute or chronic condition that causes difficulty in mastication or swallowing coupled with severe pain. The treatment protocols for these conditions vary from different
prosthetic rehabilitations to surgical options including acupuncture, the accepted
primal Method of Chinese traditional medicine around the world. In this review, the
effects of individual or combined application of acupuncture in temporomandibular
joint disorders based on a literature search regarding certain scientific criteria have
been evaluated.
Keywords: Acupuncture, temporomandibular joint, stomatognathic diseases

VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE REGRESİF BİLİŞSEL HİPNOTERAPİ
Dr. Haluk ALAN
DSM tanımlamasına göre vajinismus; cinsel birleşmenin gerçekleşmesini
engelleyecek şekilde, vajinanın 1/3 dış kısmındaki kaslarda istemsiz, yineleyici
ya da sürekli tarzda kasılmaların meydana gelmesi durumudur. Vajinismusta
çoğunlukla cinsel ilişki yaşanmaz. Nadiren gerçekleşen cinsel birlikteliklerde de
kısmen bir yaşanma söz konusu olup bu süreç ağrılı olur.
Vajinismus primer ve sekonder şeklinde kabaca iki ayrı kategoride
değerlendirilebilir. Daha önce hiç cinsel birliktelik deneyimi olmayanlar için
primer, daha önce cinsel deneyimi olmuş ancak bir nedenle cinsel birliktelik
yaşayamamaya başlayanlar içinse sekonder vajinismus tanımlaması yapılmaktadır.
Ülkemizde daha çok primer vajinismus görülmektedir.
Vajinismus kadınlarında sözü edilen kasılma sadece vajen kasları ile sınırlı
değildir. Klinik tecrübelerimize göre genel olarak tüm vücut kaslarında bir
kasılma ve gerilme yaşanmakla birlikte özellikle bacak kaslarında kasılmalar
gözlenmektedir.
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Toplumda yaygın mitlerin de etkisiyle yoğun bir ağrı, acı ve kanama olacağı korkusu,
kişilerde kaçınma tepkilerine neden olur. Kaygı bozukluklarında karşılaştığımız
tipik bilişsel süreç burada da karşımıza çıkmaktadır; yanlış alarm ve abartılı yorum.
Cinsel birlikteliğin ağrı, acı ve yoğun kanama ile Sonuçlanacağına dair geliştirdikleri
yanlış inanç, bilinçaltı düzeyde kendini korumaya yönelik tepkiye yol açmaktadır.
Kişi kaygı ve korku karşısında sergileyegeldiği tepkisini vermektedir. Bu bağlamda
vajinismusa bir çeşit kaygı ve korku bozukluğu da diyebiliriz.

5-6 seansla sınırlı kısa versiyon tedavi protokolü
Vajinismusun tedavisi, olası nedenlerine benzer şekilde çok boyutlu bütüncül
yaklaşımı zorunlu kılar.
Bizim yaklaşımımız iki ayrı uygulama ve iki ayrı içeriğe sahiptir. Bu çalıştaya konu
edilen ve “kısa versiyon” olarak adlandırdığımız birinci modelimiz ortalama 5-6
seanslık bir uygulamadan oluşmaktadır. İkinci uzun versiyon ise, ortalama 12
seanslık bir terapi protokolünden oluşmaktadır.
BDT yaklaşımının diğer terapi ekollerine göre vajinismus tedavisinde daha bir
üstünlük sergilediğine olan inancımız gereği; bilişsel davranışçı cinsel terapi
temelinde, psikoeğitim ve hipnoterapinin eklemlendiği bütüncül bir
yaklaşım sunuyoruz. Uzun versiyonun uygulanmasını gerekli gördüğümüz
vakalarda (erken çocukluk dönemi sorunları ve bazı cinsel travmalarda)
psikodinamik yaklaşıma da yer vermekteyiz.
1.
2.
3.
4.
5.

Seans: Anamnez, formülasyon, psiko-eğitim...
Seans: Regresyon uygulaması ve Egzersizler (Kegel ve SF)...
Seans: Eldiven anestezisi ve Parmak egzersizleri...
Seans: Cinsel deneyim imgesel yaşantısı...
Seans: Gerçek cinsel deneyime geçiş...

PSİKİYATRİDE DESTEKLEYİCİ VE TAMAMLAYICI YAKLAŞIMLAR
KONUSUNDA LİTERATÜR BİZE NELER SÖYLÜYOR?
Erman YILDIZ1, Pınar HARMANCI2, Gülsen KILINÇ1
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı,
Malatya, Türkiye

1

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Evde
Hasta Bakımı Programı, Çankırı, Türkiye
2

Amaç
Bu araştırma psikiyatride destekleyici ve tamamlayıcı yaklaşımlar konusunda
literatürün gözden geçirilmesini Amaçlamıştır.
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Veri kaynakları:
Google Scholar ve PubMed’de Şubat 2018’ye kadar olan İngilizce ve Türkçe
dilinde yayınlanmış makalelerdir.
İnceleme Yöntemleri: Çalışmaların başlığında ve özetinde yeterli bilgi
bulunmadığında, gerekli veriler tam metinlerle değerlendirilmiştir.

Bulgular-Sonuç
Uluslararası literatürde genel olarak destekleyici ve tamamalayıcı yaklaşımların
geleneksel bakım alan bireyler tarafından da tercih edildikleri bildirilmektedir.
Ruhsal bozukluğu olan kişiler arasındaki destekleyici ve tamamlayıcı yaklaşımlarla
temasların, ülkelerin gelir düzeyi ile yakından ilişkili olduğu ve yüksek gelire sahip
olan ülkelerin bu yaklaşımlarla daha fazla temas halinde oldukları görülmektedir.
Değerlendirmeye alınan çalışmalarda bu yaklaşımlardan ağırlıklı olarak kronik
ruhsal hastalığı bulunan bireylerin daha fazla faydalandığı belirtilmektedir.
Özetle ruhsal hastalığı olan bireylerin destekleyici ve tamamlayıcı yaklaşımları
yaygın olarak kullandıkları önemli Bulgular arasındadır. Türkiye’de de destekleyici
ve tamamlayıcı yaklaşımlara olan ilgi benzer yapı taşımakla birlikte, konu ile ilgili
mütevazı veriler olduğu söylenebilir. Bu noktada klinisyenlerin konu ile ilgili
farkındalık kazanmalarının yanı sıra bu alanla ilgili ayrıntılı çalışmalara gereksinim
olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: “Complementary and alternative medicine”, “psychiatry”,
“mental health”, “Desyekleyici ve tamamlayıcı tıp”, “Psikiyatri”, “Ruhsal sağlık”

TÜRKİYE’DEKİ LOHUSALIK DÖNEMİ GELENEKSEL RUH
SAĞLIĞI UYGULAMALARI
Pınar Harmancı1, Erman Yıldız2, Gülsen Kılınç2
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık
Bakım Hizmetleri Bölümü, Çankırı, Türkiye
1

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
2

ÖZET
Giriş
Lohusalık da en az doğum kadar bireysel, kavramsal ve toplumsal değeri yüksek
ve zengin bir durumdur.

Amaç
Bu çalışmada Amaç; Türkiye’deki lohusa kadınların ruh sağlığı ile ilgili geleneksel
uygulamaların neler olduğunu göstermektedir.
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Yöntem
Google Scholer ve Ulakbim veri tabanları kullanılarak Türkiye’de 2005 sonrası
yapılmış konu ile ilgili 8 çalışmaya ulaşılmıştır.

Bulgular
Çalışmaya dâhil edilen makaleler Türkiye’nin genel olarak lohusalık dönemi
ruh sağlığı için geleneksel uygulama profilini yansıtacak özelliktedir. Çalışmalar
Türkiye’nin birçok yerinde aynı uygulamalar olduğu anacak kültürel olarak
yapılan bu uygulamalara bazı bölgelerde güvenilmediğini göstermektedir. Kötü
ruhların lohusa anneye musallat olacağı ve onu öldürebileceği düşüncesi hemen
hemen tüm bölgelerde lohusayı yalnız bırakmamak, yastığının altına çeşitli
araçlar koymak, bir başka kırklı lohusa ile karşılaştırmamak. gibi uygulamaları
içermektedir.

Sonuç
Geleneksel ruh sağlığı uygulamaları içinde lohusalar için hemen hemen
Türkiye’nin her bölgesinde benzer uygulamalar yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lohusa ruh sağlığı, lohusa geleneksel uygulamalar, lohusa
kültürel uygulamalar.

İŞLEVSEL İYİLEŞME BAĞLAMINDA RUHSAL BOZUKLUĞA
SAHİP HASTALARA YÖNELİK ANADOLU’DAKİ GELENEKSEL
UYGULAMALAR
Pınar HARMANCI1 Funda BUDAK2
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık
Bakım Hizmetleri Bölümü, Çankırı, Türkiye

1

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
2

ÖZET
Giriş
Geleneksel sağlık uygulamaları, mitler (yanlış inançlar) ya da spiritüel inançlar
çok farklı olmakla birlikte toplum tarafından aynı anlamda algılanmaktadır.
Geleneksel sağlık uygulamaları; ruhsal bozukluğu olan hastalar için Anadolu’daki
köylerde ‘’işlevsel iyileşme’’ üzerinden sağlanmıştır

Amaç
Bu çalışmanın amacı; Anadolu’nun köylerinde ruhsal hastalığın işlevsel iyileşmesi
için uygulanan geleneksel Yöntemleri belirlemektir.
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Yöntem
Malatya’daki köylerde yaşayan 65 yaş üzerindeki, iletişim sorunu yaşayabileceği
bir hastalığı olmayan 6 yaşlı birey ile yarı yapılandırılmış bir soru formu (18 adet
sorudan oluşan) ile görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Veri formunda ruh
sağlığı bozukluğu olan bireyin günlük işlerini nasıl yaptığı, sosyal desteklerinin
neler olduğu, okula gidip-gitmediği, kazanç getiren bir işte çalışıp-çalışmadığı,
bireyin kararlarının aile içinde nasıl karşılandığı gibi sorular sorulmuştur. Form
için yaşlı bireylerle yüz yüze görüşme Yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular
Malatya’nın köylerinde yaşayan bu yaşlı bireyler, ruhsal hastalığa sahip bir bireyin
aile üyelerinden oluşmaktadır. Geleneksel ruh sağlığı uygulaması olarak hastalar
doktora götürülmüş olsalar da hiç ilaç kullanmamışlar özellikle alevlenmelerde
hasta birey evden çıkarılmamıştır ve bu dönemler dışında yine geleneksel
iyileştirici bir Yöntem olarak sürekli toplumla iç içe yaşamıştır. Bireylerden üçü 50
yaşın üstüne kadar yaşamıştır.

Sonuç
Malatya’daki köylerde yaşamış olan ruhsal bozukluğa sahip bireylerin bugünün
‘’işlevsel iyileşme’’ için gerekli olan birçok müdahaleyi alarak iyileştikleri, klinik
olarak ‘’hastalığın’’ devam etmesine rağmen işlevsel olarak iyileşme basamaklarını
sağladıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: işlevsel, iyileşme, geleneksel, ruh, sağlığı

HAYVAN YARDIMLI MÜDAHALE‘NİN PSİKİYATRİK,
NÖROPİSİKİYATRİK YA DA MENTAL GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU
OLAN ÇOCUKLARDA ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
Pınar Harmancı* 1 Erman Yıldız 2 Gülsen Kılınç 2
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık
Bakım Hizmetleri Bölümü, Çankırı, Türkiye
1

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana
Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
2

Giriş
Hayvan yardımlı müdahale (Animal – Asist İntervention AAI), zihinsel sağlık
ve sakatlık alanında kullanılan tamamlayıcı bir psikososyal müdahale biçimidir.
Tedavi şekli, diğer psikoterapi ve farmakoterapi biçimlerini güçlendirme
potansiyeline sahiptir. Hayvan yardımlı tedavilerin, nöromotor, gelişimsel ve
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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fiziksel engelliliği olan çocuklarda olumlu fiziksel ve duygusal etkileri olduğuna
inanılmaktadır.

Amaç
Bu derlemenin amacı; AAI ‘nın terapötik müdahale olarak kullanıldığı psikiyatrik,
nöropisikiyatrik ya da mental gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda psikososyal
parametreler, bilişsel parametreler, motor fonksiyon ve çocukların genel yaşam
kalitesini iyileştirip iyileştirmediğini belirlemektir.

Yöntem
Bu çalışmada, PUBMED, CHANNEL, COCHRANE Veritabanı, GOOGLE AKADEMİK
ve ULAKBİM üzerinde bir literatür araştırması yapılmıştır. Literatür taraması
PRİSMA basamaklarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dâhil
etme kriterlerine uyan, 7 çalışma dâhil edilmiştir. Dışlanma kriteri olarak; 1)
yayınlandığı tarih beş yıldan daha eski olanlar 2) çocuklar üzerindeki çalışmaları
kapsamayanlar 3) sistematik derleme ya da meta-analiz çalışmaları olmayanlar
belirlenmiştir.

Bulgular
Lentini ve Knox (2015), O’Haire (2013) ‘ün çalışmalarındada olduğu gibi; dâhil
etme kriterlerine uyan sistematik derleme ve meta-analiz çalışmalarının hepsi
AAI müdahalelerinin müdahale edilen çocuk grubundaki sosyal etkileşim ve
iletişimin artmasının yanı sıra problem davranışlar, stres gibi yaşam kalitesini
olumsuz etkileyen durumların da pozitif yönde değiştiğini göstermektedir.
Chandramouleeswaran, Swamidhas ve Russell (2014) Evcil Hayvan Yardımlı
Terapi (Pet Assisted Therapy-PAT) çalışmalarını inceledikleri bir sistematik
review, hayvan yardımlı müdahalelerin çocukluk çağında nöro-gelişimsel,
bilişsel yardımın yanı sıra duygusal ve davranışsal bozukluklara sahip çocuklarda
da önemli pozitif bir etkisi olduğunu bildirmektedir. Hoagwooda ve ark (2017)
çalışmalarında AAI müdahalelerini oluşturan çalışmaların büyük bir kısmını at
yardımlı terapinin, terapötik at sürüşünün uygulandığı otizmli grup olduğunu
vurgulamaktadır. Bu çalışmaları çocukluk çağı psikososyal travmaları izlemektedir.
Aynı çalışmada, stres, yaşam kalitesi, nörobilişsel, davranışsal pozitif Sonuçların
olduğu çalışmalar bildirilmektedir.

Sonuç
Çocuklarda uygulanan AAI müdahalelerini uygulayan çalışmaların Sonuçları
kanıt düzeyi bu çalışmalarda pozitif değişikliklere işaret etmektedir. Ancak AAI
kökenli müdahalelerin uygulandığı çalışmaların, sistematik derleme ya da metaanaliz sentezlerinde psikososyal çıktıların değerli Sonuçlar elde etmek için yeterli
olmadığı vurgulanmaktadır. Kanıt düzeyindeki bu çalışmalar sınırlılıklarında;
yeterli miktarda çalışmanın olmamasının, niteliksel açıdan kaliteli çalışmalar
yapılsa bile önemli Sonuçların elde edilemeyeceğini belirtmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Hayvan, Müdahale, Çocuk, Terapi
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ÇANKIRI’DA BÖLGESEL BİR AYRICALIK OLARAK
HALOTERAPİNİN DURUMU		
Deniz Zeynep SÖNMEZ1 Pınar HARMANCI2 Tuğba GÜRKÖK1 Atiye Nur BOLAT1
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan S.H.M.Y.O., Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

1

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan S.H.M.Y.O., Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

2

ÖZET
Giriş
Haloterapi ile ilgili yabancı literatürün oldukça zengin olduğunu görmekteyiz.
Ülkemizde de bu konuda ciddi bir öneme sahip olan ve Hititler’den bu yana en
çok kaya tuzu üretimi yapan Çankırı tuz mağarası bulunmaktadır.

Amaç
Çankırı’da yaşayan halkın tuz ile ilgili uygulamalarını ve tuz mağarasını kullanıpkullanmadıklarını belirlemektir.

Yöntem
Çalışma Çankırı’da yaşayan 18 yaş üstü herhangi bilişsel bir bozukluğu olmayan
(n:449) bireylerle yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘’birey tanıtım
formu ‘’ve ‘’tuz uygulamalarına yönelik anket formu’’ yüz yüze görüşme Yöntemi
ile uygulanmıştır. Çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır.

Bulgular
Çalışmaya katılanların %61.5’i ‘’tuz mağarasına hiç gitmediğini’’ ancak
%74.8’inin ‘’tuzun kullanım alanlarını bildiğini’’ belirttiklerini görmekteyiz.
Yine çalışmaya katılanların %66.6’sının ‘’tuzu tedavi Amaçlı uyguladıklarını’’
görmekteyiz. Çalışmaya katılanlar en çok (%52.6) tuzu ‘’ solunum yolu
hastalıklarında’’ kullanmaktadır ve %43.9’u bu uygulamayı ‘’tuz lambası alarak’’
kullanmaktadır. Literatürde de en çok ‘’ solunum yolu hastalıklarında’’ tuz ve
tuz mağarası uygulamalarının kullanıldığını görmekteyiz. Katılımcıların %48.8’i
ise; ‘’uygulamadan fayda gördüğünü’’ bildirmektedir. Sonuçlar kanıt temelli
haloterapi uygulamalarının Sonuçları ile paralellik göstermektedir.

Sonuç
Çankırı halkı tuzun sağlık açısından kullanımı ile ilgili uygulamalar yapıyor olsa
da tuz mağarasına büyük oranda %61.5 oranda gitmemiştir. Çankırı’da bulunan
tuz mağarasının, tüm dünyada sağlıkla ilgili olumlu göstergeleri kanıtlanan
haloterapi uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaşması ve tanınması için önemli
olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: tuz, terapi, halk
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TÜRKİYE’DE TAMAMLAYICI TIP İLE İLİŞKİLİ HALK
UYGULAMALARI: ÇANKIRI ÖRNEĞİ
Deniz Zeynep Sönmez1 Pınar Harmancı2 Tuğba Gürkök1 Atiye Nur Bolat1
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan S.H.M.Y.O. Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

1

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan S.H.M.Y.O. Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

2

ÖZET
Giriş
Tamamlayıcı tıp uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1990’lar
boyunca artarken geçen on yıl boyunca %36-38 aralığında sabit kalmıştır.
Bu uygulamaların kullanılırlığı birçok sosyo-demografik özellik tarafından
etkilenmektedir. Etnik köken, gelir, cinsiyet vb özellikler tamamlayıcı tıp
uygulamalarının kullanım oranını değiştirmektedir. Örneğin; kadınların
erkeklerden daha fazla tamamlayıcı tıp uygulamalarını kullandıkları ya da tercih
ettikleri bildirilmektedir. Ayrıca birçok kronik hastalıkta da çareyi tamamlayıcı tıp
uygulamalarında arayan yetişkin toplum nüfusu göz ardı edilemeyecek kadar
fazla görünmektedir.

Amaç
Çankırı ilinde bulunan en az 18 yaşında olan bireylerin tamamlayıcı tıp ile ilgili
uygulamalarının neler olduğunu, hangi durumda kullandıklarını, kullanma
nedenlerini ve bu uygulamaları nereden öğrendiklerini belirlemektir.

Yöntem
Çalışma Çankırı’da yaşayan 18 yaş üstü herhangi bilişsel bir bozukluğu olmayan
(n:449)bireylerle yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘’birey tanıtım
formu ‘’ve ‘’tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik anket formu’’ yüz yüze
görüşme Yöntemi ile uygulanmıştır. Çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır.

Bulgular
Çalışmaya katılanların %60.4’ü 20-45 yaş aralığındadır, %55.2’si kadındır,
%70.7’sinin ise kronik bir hastalığı yoktur. Yine çalışmaya katılanların en çok
tamamlayıcı tıp uygulamalarını ‘’kas-iskelet sistemi hastalıkları’’ için (% 37.2)
kullandıkları belirlenmiştir. Bu durumun örneklemin kronik hastalığa sahip
olma oranı ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Örneğin; literatürde kanser
gibi kronik hastalıklarda sıklıkla tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvurulduğu
görülmektedir oysa bizim çalışmamızda bu veriyi tartışacak hiç kanser tanılı
hasta bulunmamaktadır. Çalışmamızda tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilişkili
olarak en çok ‘’hayvansal ve bitkisel ürünler ‘’ (%44.1) kullanılmıştır. Örneklemin
çoğu (%66.1) uygulamalardan fayda gördüğünü bildirmiştir.
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Sonuç
Bizim çalışmamızda uygulanan tamamlayıcı tıp uygulamaları, uygulayanlar
açısından ‘’faydalı’’olarak nitelendirilmiştir. Ancak örneklem sayısının kronik
bir hastalığa sahip olma oranının düşük olması ve birçoğunun tamamlayıcı tıp
uygulamalarını uygulamaların en çok etkili olduğu bilinen ‘’kas iskelet sistemi’’
rahatsızlıklarında kullanması sınırlı bir çerçeve sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, tamamlayıcı tıp, halk

BENİGN MEME KİTLELERİNİ AZALTAN BELİRLEYİCİLER
Duygu İlke YILDIRIM1, Mehmet Ali ERYILMAZ2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, azrailla@hotmail.com
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ÖZET
Amaç
Bu çalışmada, kadınlarda benign meme kitlelerindeki azalma ile ilgili demografik
ve bireysel belirleyicilerin değerlendirilmesi Amaçlanmış ve bu grupta prevalans,
tipleri ve algılanan değeri araştırılmıştır.

Yöntemler
Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma, 1 Şubat 2017 ve 1 Nisan 2017 tarihleri arasında
Konya’da Genel Cerrahi Meme Polikliniği’ne ait hastaların çalışmaya olan
uygunluğuna göre yapıldı. Meme polikliniğinde yüz yüze görüşmeler yapıldı.
Veri analizi betimsel analiz, ki-kare testleri ve ikili lojistik regresyon analizini
içeriyordu.

Bulgular
Benign meme kitleleri olan toplam 253 hasta ile görüşme yapıldı. Bizim
çalışmamızda CAM kullanım yaygınlığı % 56.5 (n = 143) idi. Katılımcıların yaş
ortalaması 50.6 ± 12.17 idi. Çoğu CAM kullanıcısı 40 yaşın üzerindeydi (% 70.9) (n
= 112). Hastalar CAM’ı çoğunlukla arkadaşlarından (% 50,6) biliyordu. En yaygın
CAM kullanımı, çörek otu (% 19,4), çörek otu yağı (% 31,2) ve çuha çiçeği yağı
(% 5,9) içeren bitkisel tedavilerdi. USG Sonuçlarına göre; CAM kullanan grupta
benign kitlelerde istatistiksel olarak anlamlı düşüş vardı (odds oranı [OR]: 2,10;%
95 güven aralığı [CI]: 1,78-2,47).
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Sonuçlar
Bu çalışma, benign meme kitleleri üzerindeki tamamlayıcı ve alternatif tedaviler
hakkındaki bilgimizi genişletmeyi teşvik edecek ve bu durumun tedavisinde bu
bitkisel tedavilerin nasıl kullanılabileceğini gösterecektir.
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tıp, meme kitleleri, risk faktörleri

THE PREDICTORS OF REDUCTION IN BENIGN BREAST
MASSES
ABSTRACT
Objectives
This study aims to assess the demographic and individual predictors of reduction in
benign breast masses in women and explored the prevalence, patterns, and perceived value of CAM in this group.

Methods
This quantitative descriptive study was conducted between February 1, 2017, and April 1, 2017, among a cross-sectional, convenience sample of patients from the Department of General Surgery Breast Polyclinic in Konya. Face-to-face interviews were
conducted at the breast clinic. Data analysis included descriptive analysis, chi-square tests, and binary logistic regression analysis.

Results
A total of 253 patients with benign breast masses were interviewed. In our study the
prevalence of CAM usage was 56.5% (n=143). The mean age of participants was
50.6±12.17 years. Most CAM users were above 40 years old 70.9% (n=112). Patients
knew about CAM mostly through friends (50,6%). The most common CAM were herbal therapies including black seed (19,4%), black seed oil (31,2%), and primrose oil
(5,9%). According to USG Results; there was statistically significant decrease in benign masses in CAM user group (odds ratio [OR]: 2,10; 95 % confidence interval [CI]:
1,78-2,47).

Conclusions
This study will encourage extending our knowledge about the complementary and
alternative therapies on benign breast masses and shows how these herbal therapies might be used in the management of this condition.
Keywords: Complementary and alternative medicine, breast masses, risk factors
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ACUPUNCTURE IS A MAGNETIC PHENOMENON
Dr. Nimetullah Reşidi
The Member of Experts Committee of WFAS
The Member of Editorial Committee of WJAM
http://www.uygur-akupunktur.com.tr drnreshidi@gmail.com Tel. 0090 532 631 22 25

Keywords: Magnetic field, Magnetic Acupressure Suction Cup, The Excess Syndrome, The Deficiency Syndrome, The Bladder Meridian.

Objectives
To observe that magnetic specific property of the acupuncture meridians and points.

Methods
The instrument used Magnetic Acupressure Suction Cup instead of the normal acupuncture needle.

Magnetic Acupressure Suction Cup
Magnetic Acupressure Suction Cup is a kind of magnetic acupuncure instrument
that will not prick the skin. The Magnetic intensity is 2500 – 4000 Gaus (0.25 - 0.40
Tesla), the effect diameter is 1 – 3cm, the effect depth is 6 cm.
When the cup is put on the acupoint, there will be a change the colour of the skin.
This reaction is quickly and evidently appear on the back shu points of bladder meridian. The bright dark one is the excess sydrome; the bright white one is the deficiecy
syndrome.
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Photo. 2 The deficiency syndrome Photo. 3 The excess syndrome

Results
626 cases are observed, The deficiency syndrome makes up 31% of the total
cases. The excess syndrome makes up 36 % of the total cases. The unknown
deficiency or excess one makes up 32% of the total cases. In fact, it is very dificult to diagnose of typical deficiency or excess syndrome, Because, the same
symptom can include both deficiency and excess sydrome.
Conclusion
Above-mentioned Results indicate the the acupuncture is a magnetic phenomenon. The acupuncture meridians are the invisible biological fibre that renders continuous information transmission between the relative independent
part and the special part of organism. The acupuncture point is the focus
which takes high intencity and low resistance on the electromagnetic holographic embryo. The Qi which circulate within the biological fibres (meridians)
blongs to magnetic waves.

TÜRK DİLİNDEKİ AKUPUNKTUR TERİMLERİ SORUNU
Dr. Nimetullah Reşidi1
Bu Makale. FIT-2008 (Uluslararası Çevirmenler Federasyonu) Shanghai Kongresinde
Çince olarak sunlmuştur.

1

Bir milleti millet yapan onun dilidir. Dil bir milletin medeniyetinin temelidir. Her
türlü bilgiler ancak o milletin kendi diliyle en iyi, en hızlı, en rahat, en doğru
biçimde öğrenilir ve öğretilirler…
Bir milletin dilindeki teknik terimler, konusu ile ilgili özel ve belirli kavramı olan,
nisbi (göreceli) sabitliğe sahip özgü sözlerdir. Terimin tam yerine oturması, onun
asıl kavramından kaçmaması demektir. Nisbi (göreceli) sabitliği, anlatım sürecinde
hiç değişmemesi, topyekün kalıplaşmış şeklini koruyabilmesi demektir. İfade
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zorluğu yaratmaması, mümkün olduğu kadar hece sayısı az, kısa, öz kelimelerle
özetlenmesi demektir. Terminolojinin koşulları işte budur.
Türk dilinin akupunktur teriminolojisi, elbette bu koşullara göre, hem bu dalda
özel olarak kullanılan Türkçe terimlerden oluşması, hem de ilgili kavramların
tümünü kapsamasını gerektiren bir bilimsel çalışmadır.
Bilindiği gibi, dünya kamuoyu akupunkturu halen Çinde doğmuş, dünyaya
yayılmış olarak kabul etmektedir. Akupunkturla ilgili tüm bilgiler, kavramlar ve
terimler de Çince’den tercüme edilerek türetilmektedir.
Türkiye’de faaliyet gösteren akupunktur hekimlerinin çoğu akupunkturu Çin’de
değil, batıda öğrendiği için, Türkiye’de yayınlanan akupunkturla ilgili eserlerde
kabul edilen terimler genellikle İngiliz veya Alman dillerinden tercüme edilmiş
ya da olduğu gibi yabancı sözcüklerle ifade edilmiştir.
Bir çeviri en iyisi asıl dilinden yani orjinal metninden yapılmalıdır. Diller arasında
gerçekleşen işlemler çoğaldıkça, yani orjinal dilinden uzaklaştıkça, olası
yanlışlıklar kaçınılmazdır, İki dil arasında yapılan bir çevirinin asıl diline uyup–
uymadığı ancak üçüncü veya dördüncü dilde yayınlanan örnekleriyle mukayese
edilerek tespit edilir. Bir teknik terimin gerçek anlamını kavramak ancak onun
kendi dilindeki karşılığını bularak en uygun, en kısa, en verimli şeklini seçmekle
mümkün olacaktır. Buna kadir olamayan bir kimse ister istemez yabancı
kelimeleri körü körüne kabul etmek zorunda kalacaktır. Akupunktur gibi henüz
pek oturmayan, bilinmeyen bu dalı öğrenmek isteyen bir öğrenci bu hususu iyi
anlaması gerekmektedir.
Şunu belirtmek gerekir ki, şu an Türkiye’de sürdürülmekte olan akupunktur eğitimi
tam bir kavram kargaşası içindedir. Değişik eserlerde kullanılan bazı terimler
herkes tarafindan topyekün kabul görülen, kalıplaşan, nisbi sabitliğe sahip, terim
özgülüğünü yansıtabilen sözcükler değildir. Terimin orjinal dilindeki kavramının
ne olduğu iyice idrak edilmeden, ikinci veya üçüncü dildeki ifade şekillerine
bakarak verilen bazı terimlerde büyük yanlışlıklara; hatta gülünç hadiselerin
sergilenmesine izin verilmiştir. Günümüzde, Türk Akupunktur Terminolojisini
yaratmak, terimleri kalıplaştırmak, geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar isteyen
ciddi bir sorundur.
Akupunktur ilmini öğrenmek, bu dalın özelliklerini, işleyişini en ince ayrıntılarına
kadar inerek ilgili terimleri iyice kavramakla mümkün olacaktır.
Akupunkturu basit bir dille ifade etmek gerekirse, insan vücüdundaki ‘’气–Qi’’
(Çi) yani ‘’Can’’ dolaşımının dengesini sağlamakla ilgililenen bir nevi geleneksel
tedavi Yöntemidir. O halde Tartışmayı işte bu akupunkturun temel kavramı olan
‘’气–Qi’’ (Çi) dan başlatmanın daha yerinde olacağı kanaatindeyim. Peki…

‘’Qi’’ (Çi) nedir?
Zhang Daqian tarafından hazırlanan Büyük Çin Akupunktur Lugati 239. Sayfasında
( 中国针灸大词典239页. 张大千主编 北京体育学院出版社1991年) bu ‘’Çi气
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Qi’’ sözcüğü aynen şöyle açıklanmıştır. [1]
‘’气’’ - 形成宇宙万物的最根本的物质实体。反映于人，则生命的维持全赖
于气， 它是一切组织活动的营养所系。。。[2]
Diyor ki: ‘’Çi’ – evrendeki tüm nesneleri oluşturan en temel maddi varlıktır. İnsanlar
da işte bu ‘’Çi’’ye dayanarak yaşamınını sağlar. O bütün dokular faaliyetinin
besleyicisidir…’’ [3]
Demek ki, o bir güçtür, bir kuvvettir. Bu kuvvetin canlılardaki tezahür eden şekli
candır.
Türk Dil Kurumu tarafından 2005 yayınlanan Türkçe Sözlük’ün 344.sayfasında
aynen şöyle açıklanmıştır. [4]:
Can - insan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde
dışı varlıktır. Can - yaşamdır, hayattır, güçtür, diriliktir. Insanın kendi varlığıdır, özüdür
olarak
O halde Çin felsefesinde yer alan bu ‘’Çi-气 Qi’’ sözcüğünün insanlardaki tezahür
şekli Türkçede tam anlamıyla ’’can’’ dır. Onların maddi varlık taşıyıp taşımadığı
ayrı inceleme konusudur.
Çincede ‘’Qi-气’’ olarak bilinen, Türkçede ‘’çi’’ olarak telaffuz edilen bu sözcük, tek
kavramlı, hiç değişmeyen sihirli bir sözcük de değildir. Yerine göre ‘’can’’, ‘’güç’’,
‘’kuvvet’’, ‘’hava’’, ‘’gaz’’, ‘’yel’’, ‘’nefes’’, ‘’durum’’, ‘’koku’’, ‘’huy’’, ‘’ruh’’, ‘’öfke’’, ‘’belirti’’,
‘’hastalık’’ gibi değişik anlamları da taşımaktadır.[5] Başka sözcüklerle birarada
birleşik kelimeler oluşturulduğunda daha değişik anlamları da sergilemektedir.
Çin sözlüklerinde ‘’Qi’’ sözcüğünün kelime başında gelmesiyle oluşan 90 çeşit;
kelime sonunda gelmesiyle oluşan 111 çeşit birleşik kelime vardır. .[6]
‘’Qi’’ sözcüğüyle oluşan birleşik kelimeler her yerde’’can’’ olarak algılanamaz,
yerine göre değişik anlamlar yüklenir.
Japon dilinde de ‘’氕’’ olarak kabul edilen, ’’ki’’ ve ‘’ke’’ olarak telaffuz edilen bu
sözcük de ‘’ruh’’, ‘’can’’, ‘’heves’’, ‘’neşe’’, ‘’hava’’, ‘’gaz’’ gibi anlamlar taşımaktadır. (5-a)
Japonya’da ruhsal çalışmalara yani ‘’enerji’’ aktarımı ile şifa vermeye dayanan‘’Reiki’’
tekniği işte bu ‘’氕-ki’’ den oluşmuştur. ‘’靈氕-Reiki’’ , ‘’ruh ve can’’ anlamındadır.
Japon dilinde Çinceden kabul edilen bu ’’靈-rei’’ sözcüğü de ‘’氕-ki’’ sözcüğü gibi
‘’can’’ ve ‘’ruh’’ anlamları taşımaktadır. (5-b)
‘’Can ve Kan’’ (Qi Xue气血Qi and Blood) kavramı Geleneksel Çin Tıbbı’na ait özel
bir deyimdir. O yaşamı sağlayan bir itici güçtür. Bir insanın sağlamlık ölçüsü işte
bu ‘’Can ve Kan’’ın uyumu ve doyumuna bağlıdır. Can ve kan –bir insanın ruhudur…
Huang Di’çe Kitabi Dahilye (Huang Di Nei Jing 黄帝内经)’de diyor Ki: Can ve kan
arasındaki uyumsuzluk her çeşit hastalığa yol açar. Can ve kana doyum olunca hiç
hastalık oluşmaz…(气血失和，百病乃变化而生，气血充盈，百病不生。。
。)
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Geleneksel Çin Tıbbı’nda, ‘’can’’, ‘’kan’’, ‘’can damar’’, ‘’kan damar’’ kavramları Batı
Tıbbi’ndan çok farklıdır. Kanın hat-ağlarda yani meridyenlarda da dolaşabilmesi,
onun (kanın) aslında beslenmeden kaynaklanan ‘’besleme canı (Ying qi营
气) olduğundandır. Kan damardaki ‘’kan’’ ile ‘’can damar’’ (meridyen)’deki
‘’kan’’ arasındaki nazik farklar ve incelikler elbette Çin Tıbbının bakış açısından
değerlendirilmesi gereken konulardır.
Qi xue-气血 : Geleneksel Çin tıbbında, ‘’can’’ ile ‘’kan’’ birbirini tamamlayan,
birbirini destekleyen bir bütülüğün iki yüzüdür. ‘’can’’ artı, ‘’kan’’ eksi niteliktedir.
‘’can’’ kanın babası, ‘’kan’’ canın annesidir. ‘’can’’ kanı üretir, ‘’kan’’ canı besler. ‘’can’’
hastalığı ‘’kan’’ı,‘’kan’’ hastalığı ‘’can’’ı etkiler. İnsan vücüdünun fizyolojik faaliyeti
işte bu ‘’can’’ ve ‘’kan’’ın hizmet dengesine bağlıdır. . (7)
Gelenksel Çin Tıbbı’na göre, ‘’can’’ ile ‘’kan’’ hat ve ağlarda (meridyenlerde) birlikte
dolaşabilse de önderlik rolu ‘’can’’ dadır. Can, kanın komutanır. ‘’kan’’ ın bütün
bedeni dolaşabilmesi, canın itici gücüne bağlıdır. Canın içeriği, oldukca karışıktır.
Gerçek yapısının ne olduğu da henüz açıklanamamıştır.
Uygur Türkçesinde‘’Kan bilen kirgen huy can bilen çıkar’’ (Kanla girmiş huy canla
çıkar) diye bir atasözü vardır. Demek ki kan ile can birbirini tamamlayan bir
bütünlüktür. Dolayısıyla Türkiye Türkçe’sinde bu ‘’Qi’’ sözcüğünü aynen Çince ‘’çi’’
telafuzuyla değil, tam anlamıyla ‘’can’’ olarak ifade etmek öğrenim ve öğretim
açısından da isabetli olacaktır.
Qi xu-气虚
：’’can yoksunluğu’’ yani canın yoksunluğundan kaynaklanan
sendromlar.(8)
Qi zhi-气滞 : ‘’can tıkanıklığı’’ yani hat-ağlardaki ‘’can’’ dolaşımının bir engelle
karşılaşması. (9)
Qi ni-气逆: ‘’can’ın ters yöne gitmesi’’ yani, akciğer ve mide hattındaki can dolaşımının
yukaraya doğru (ters biçimde) yönlenmesi (10)
Qi jue-气厥: ‘’can tutukluğu’’ yani can’ın yoksunluğu ve ters yönlenmesinden
meydana gelen ani bayılmalar. (11)
‘’Qi’’ sözcüğüyle oluşan birleşik kelimeler her yerde’’can’’ olarak algılanamaz,
yerine göre değişik anlamlar yüklenir. Örneğin :
•

Qi gai -气概: ‘’ruh’’ (12)

•

Qi shi -气势: ’’heybetli’’, ‘’görkemli’’ (13)

•

Qi zhi-气质: ‘’ mizaç’’, ‘’yapım’’, ‘’düzen’’, ‘’kalite’’ (14)

•

Qi jie -气节: ‘’moral’’ (15)

•

Qi hou -气候: ‘’ıklım’’ (16)

•

Qi pao -气泡: ‘’köpük’’ (17)

•

Qi xiang -气象: ‘’hava durumu’ ’(18)
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Çin sözlüklerinde ‘’Qi’’ sözcüğünün kelime sonuna gelmesiyle oluşan 111 çeşit
birleşik kelime vardır. Onların içerisindeki akupunktur terimi olarak kabul
edilenler şöyle sıralanabilir: (20)
Zheng qi-正气: Türkçe kaynaklarda ‘’Doğru Qi’’ olarak bilinen bu ‘’Zhengqi-正
气’’, aynı zamanda ‘’Zhenqi -真气’’ veya ‘’Jingqi-精气’’ olarak da bilinmektedir. O,
geleneksel Çin Tıbbında, insan vücudundaki bütün hizmetlerin top yekünüdür.
İnsan vücudunun hastalığa karşı direnme gücüdür. (21) Yani ‘’kuvvet’’ demektir.
Türkçe sözlüklerde de ‘’kuvvet’’ in başlıca anlamı, ‘’fiziksel güç’’ tür. (22) Dolayısıyla
‘’Zheng Qi‘’ yi ‘’doğru çi’’ değil, ‘’kuvvet’’ olarak kabul etmek isabetli olacaktır.
Xie qi-邪气: Türkçe kaynaklarda pek dile getirilmeyen bu kavram, ‘’Zhengqi-正
气’’ yani sözde ‘’doğru çi’’nin karşıtıdır, tarif etmek gerekirse ‘’yanlış Qi‘’ olmalıdır.
Halbuki, Geleneksel Çin Tıbbında, ‘’Xie Qi-邪气’’ olarak bilinen bu kavram, her
türlü hastalık yapıcı faktörler ve patalojik bozuklukların özetidir. (23) Yani ‘’illet’’
demektir. Türkçe Sözlük’ de ‘’İllet’’ in başlıca anlamı ‘’hastalık’’ tır. (24) Dolayısıyla
‘’Xie Qi‘’ yi ‘’ yanlış çi’’ değil ‘’illet’’ olarak kabul etmek daha isabetli olacaktır..
Yin qi-阴气: Nesneler üzerindeki birbirine zıt olan ve birbirini tamamlayan iki
karşıt tarafın olumsuz olanıdır. Yani ‘’eksilik’’ tir. Burada ‘’eksi can’’ olarak kabul
edilebilir. Organların fonksiyonu açısından bakıldığında, beş Zang organ ‘’eksi
can’’ taşıyıcıdır. Organların hareket yönü ve karakteri açısından bakıldığında, içe
ve aşağıya doğru yöneleni, dizginleyici, zayıflatıcı ve hafifletici etkisi olanı ise
eksidir. (25)
Yang qi-阳气: Nesneler üzerindeki birbirine zıt olan ve birbirini tamamlayan
iki karşıt tarafının olumlu olanıdır. Yani, ‘’artılık’’tır. Burada ‘’artı can’’ olarak kabul
edilebilir. Organların fonksiyonu açısından bakıldığında, altı Fu organ ‘’artı can’’
taşıyıcıdır. Organların hareket yönü ve karakteri açısından bakıldığında, dışa ve yukarıya
doğru yöneleni, çoğaltıcı, kuvvetlendirici ve ağırlaştırıcı etkisi olanı ise artıdır. (26)
(‘’Çi’’ nin yani, ‘’can’’ın ‘’Yin’’ ve ‘’Yang’’ olarak kutuplaşmasından oluşan bu ‘’eksi’’,
‘’artı’’ canlar, ilerde daha teferruatlı izah edilecektir.)
Ying qi-营气: ‘’besleme canı’’, besinlerin özünden kaynaklanan bir nevi ‘’eksi nitelik
taşıyan can’’ dır. Genelde hat-damarların içinde dolaşırlar. (27)
Wei qi-卫气: ‘’koruma canı’’, besinlerin özünden kaynaklanan bir nevi ‘’artı nitelik
taşıyan can’’ dır. Genelde hat-damarların dışında dolaşırlar. (28) 101p.
Zong qi-宗气: ‘’toplama canı’’ ise ‘’besleme canı’’ ile ‘’koruma canı’’ nı harekete
getiren güçtür. O tahıllerin özü ve havanın birleşmesinden oluşur. (29)
Yuan qi-原气: Böbrekte saklanan ‘’can’’dır. (71 ) O, ‘’kaynak çi’’ değil ‘’asıl Can’’ dır.
Neden ? Teferruatlı bilgi için ‘’Yuan xue –原穴’’ (Yuan point) yani ‘’asıl yuva’’
izahatına bakınız. (30)
Burada da ‘’çi’’ sözcüğü her yerde’’can’’ olarak algılanamaz. Yerine göre anlamı
değişir. Örneğin :
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Dan qi–胆气: Akupunktur dalında ‘’safra kesesinin canı’’ olarak bilinen bu kelime
güncel hayatta ‘’cesaret’’ anlamı taşımaktadır. (31)
Pi qi–脾气: Akupunktur dalında ‘’dalağın canı’’ olarak bilinen bu kelime güncel
hayatta ‘’tabiat’’, ‘’huy’’, ‘’mizaç’’, ‘’karekter’’ anlamları taşımaktadır. (32)
Gu qi–骨气: Akupunktur dalında ‘’kemiğin canı’’ olarak bilinen bu kelime güncel
hayatta ‘’manevi cesaret‘’, ‘’ilham‘’ anlamları taşımaktadır. (33)
Kong qi –空气 (‘’boş Qi’’ değil ‘’hava’’, ‘’atmosfer’’ anlamındadır.) (34)
Da qi–大气 (‘’büyük Qi’’ değil ‘’atmosfer’’ anlamındadır.) (35)
Kou qi –口气 (‘’ağız Qi’si’’ değil ‘’ton’’, ‘’telaffuz’’, ‘’ses’’ anlamındadır.) (36)
‘’Qi’’ nin başka türevleri şöyle izah edilebilir.:
‘’De Qi–得气’’ deki ‘’De–得’’ ‘’kazanmak’’, ‘’erişmek’’ anlamındadır. O, İğneleme
sırasında oluşan acıma, uyuşma, şişme ve ağırlaşma gibi hisleri ifade eden, tedavi
verimini doğrudan etkileyen önemli olaydır. (37) Kelime anlamı ‘’Qi’ye yani ‘’cana
erişmek’’ demektir. O halde bu terimi ‘’Canlanma’’ olarak kabul etmek isabetli
olacaktır.
Büyük Çin Akupunktur Lugat‘ında (中国针灸大词典), ‘’Qi’’ sözcüğü dahil edilen
336 terim vardır. (39)
İngiliz ve Alman dillerinde ‘’Qi’’ sözcüğü ‘’vital energy, energy of live’’(40) ,
‘’Lebensenergie’’ (41) olarak izah edilmiş ama terim olarak aynen ‘’Qi’’ diye kabul
edilmiştir.
Son zamanlarda, akupunktur hat-ağları (sözde meridiyenler) ve yuvalarının
(sözde noktaların) manyetik özelliği üzerinde yapılan bilimsel araştırmalara
göre, akupunkturun bir manyetik olay olduğu; yani, akupunktur hat-ağlarının,
organizmanın nisbi bağımsız kısımları ile özel kısımlar arasında sürekli haber alışverişi yapan biyolojik lifler olduğu; bu liflerde dolaşan ‘‘Qi’’nin (yani, ‘’Can’’nın)
manyetik dalgalar olduğu düşünülmektedir. (42) Bu husustaki çalışmalarım
WFAS-2016 Tokyo Konferransında ‘’Acupuncture is a Magnetic Phenomenon’’
başlıklı bildiriyle sunulmuştur. (Teferruatlı bilgi için orijinal metnine bakınız.)

Yin - 阴ve Yang - 阳
Çin felsefesine göre, evrende mevcut olan tüm maddi ve manevi şeyler birbirine
zıt olan ve birbirini tamamlayan iki karşıt taraftan oluşmuştur. Bu karşıt tarafın
biri Yin, ötekisi ise Yang’dır. (43) Çinliler için hayattaki her şey ya Yin ya da Yang’dır.
Ahenge ulaşmanın yolu Yin ve Yang’ı dengelemekten geçer. (44) Dolayısıyla, Yin
ve Yang sözcüklerinin anlamı da çok yönlüdür, Örneğin :
‘’Yin-阴’’ sözcüğü, ‘’ay’’, ‘’karanlık’’, ‘’bulut’’, ‘’gölge’’, ‘’dağın kuzey tarafı’’, ‘’suyun güney
tarafı’’, ‘’sırt taraf’’, ‘’arka taraf’’, ‘’çukur’’, ‘’oyma’’, ‘’gizli’’, ‘’kadınsı’’, ‘’kadınlık organı’’,
‘’olumsuz’’, ‘’negatif’’, ‘’eksi’’, ‘’menfii’’, ‘’baki alem’’, ‘’öbür dünya’’ (45) gibi anlamlar
taşımaktadır.
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Çin sözlüklerinde ‘’Yin’’ sözcüğünün kelimenin önüne eklenmesiyle oluşan 51
çeşit birleşik kelime vardır. (46)
Büyük Çin Akupunktur Lugat‘ında (中国针灸大词典), ‘’Yin – 阴’’ sözcüğü dahil
edilen 100 terim vardır. (47) Örneğin : (48)
Yin nang-阴囊: husye torbası, testis torbası, erbezi torbası (scrotal hernia, scrotum,)
Yin jing-阴茎: kamış, zeker, penis
Yin bu-阴部: edepyeri, pedenda, pedendum
Yın dao-阴道: dölyolu, vagina
Yin di-阴蒂: dılak, dilçik, bızır, clitoris
Yin qi-阴虚: Eksi Can’n yoksunluğu, Eksi yoksunluk
Çin sözlüklerinde ‘’Yin’’ sözcüğünün kelime sonuna gelmesiyle oluşan 3 çeşit
birleşik kelime varır. Örneğin (49)
Guang yin–光阴: ‘’zaman’’, ‘’vakit’’
Shu yin 树阴: ‘’gölge’’
Tai yin 太阴: ‘’ay’’, ‘’çok eksi’’ yani üç eksi (- - -) can taşıyan Yin hatlar (meridyenler)
‘’Yang-阳’’ sözcüğü, ‘’güneş’’, ‘’güneşli’’, ‘’aydınlık’’, ‘’dağın güney tarafı’’, ‘’suyun kuzey
tarafı’’, ‘’dış taraf’’, ‘’yüzey taraf’’, ‘’çıkıntı’’, ‘’kabartı’’, ‘’erkek’’, ‘’erkeklik organı’’, ‘’artı’’,
‘’olumlu’’, ‘’müsbet’’, ‘’pozitif’’, ‘’fani alem’’, ‘’bu dünya’’ gibi anlamlar taşımaktadır. (50)
Çin sözlüklerinde ‘’Yang’’ sözcüğünün kelime sonuna gelmesiyle oluşan 4 birleşik
kelime vardır. (51) Örneğin
Can yang–残阳 : gün batımı
Tai yang –太阳 : güneş,
Xi yang –夕阳 : gün batımı
Chao yang-朝阳 : gün doğumu, şafak
Çin sözlüklerinde ‘’Yang’’ sözcüğünün kelimenin önüne gelmesiyle oluşan 24
çeşit birleşik kelime vardır. (52) Büyük Çin Akupunktur Lugat‘ında (中国针灸大词
典), ‘’Yang –阳’’ sözcüğü dâhil edilen 64 terim vardır. (53) Örneğin:
Yang wei-阳痿 : iktidarsızlık, impotence
Yang xing-阳性 : artı, olumlu, müsbet, pozitif
Yang xu-阳虚 : Artı can’n yoksunluğu, Artı yoksunluk
Yang qi-阳气 : Artı can, Artılık
Geleneksel Çin Tıbbının Sekiz İlkeli Teşhis kuralının (Ba Gang Bian Zheng-八纲
辨证) başlıca ilkesi de Yin–Yang ‘dır. Dış, Taşkın ve Sıcak belirtiler Yang; İç, Yoksun
ve Soğuk belirtiler ise Yin niteliktedir. ‘’Can’’ Yang, ‘’Kan’’ ise Yin niteliktedir. ‘’Ying
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Qi - 营气‘’ yani ‘’Besleme Canı’’ Yin, ‘’Wei Qi -卫气’’ yani ‘’Koruma Canı’’ ise Yang
niteliktedir. (54) Yıl, ay, gün ve vakitlerin (Çinlilerde 2 saat 1 vakit olarak kabul
edilir.) den biri Yin, diğeri ise Yang niteliktedir. (55)
İnglizce yayınlanan Çin kaynaklarında, el ve ayaklarda dolaşan bu ‘’Can dolaşım
hatları’’nın (meridyenlerin) Yin–Yang niteliklerini anlatırken, onları artı ve eksi
kutuplaşma derecesine göre farklı şekilde (- - - ), ( - - ), (-) ve (+++), (++), (+)
işaretleriyle belirtmiştir. (57) ‘’Tai Yin’’ (- - -) ve ‘’Tai Yang’’ (++) kelimelerin anlamı
‘’Çok Eksi’’ ve ‘’Çok Artı’’ olsa da, eksi-artılık derecesi ‘’Üç eksi‘’ ve ‘’iki art’’ olduğundan
dolayı, oları derecesine göre izah etmek daha anlaşılır olacaktır. rekmektedir.

YIN (Eksi)

Tai Yin (- - - ) Çok eksi =
Üç eksi
Shao Yin ( - - ) Az eksi =
İki eksi
Jue Yin ( - ) Yok Eksi = Bir
eksi

Yang Ming (+ + +) En artı
= Üç artı
Tai Yang (+ +) Çok artı = YANG (Artı)
İki artı
Shao Yang (+) Az Artı = Bir
artı

Yin ve Yang nitelikleri, ‘’Qi’’ nin yani ‘’Can’’ ın kutuplaşmasına göre belirlendiği için
Türk dilinde ‘’artı’’ ve ‘’eksi’’ olarak kabul etmek her açıdan daha uyumlu olacaktır.
Elbette bu Yin – Yang sözcüğü her yerde ‘’eksi’’, ‘’artı’’ olarak algılanamaz. Yerine
göre değişir.

Akupunktur Yuvaları (Noktaları)
Akupunktur yuvaları (noktaları), hat-ağlar (meridyenler) üzerindeki belli
bölgelere yerleşen, insan vücudundaki ‘’Can’’ ve ’’Kan’’ ın dolaşımı sırasında
önemli rol oynayan boşluklardır (58) Hizmet açısından bakıldığında, teşhiste
hastalığı yansıtan; tedavide tahriş edilen (uyarılan, uygulama yapılan) yerlerdir.
Akupunktur hat-ağları ve yuvalarının manyetik özelliği üzerinde yapılan
bilimsel araştırmalara göre, akupunktur yuvalarının elektromanyetik holografik
embriyonlar (oğulcuk, rüşeym) üzerindeki yüksek gerilimli veya düşük dirençli
elektromanyetik odaklar olduğu düşünülmektedir. ( 59 )
Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalara göre, bu boşluklar hiç değişmeyen
‘’nokta’’ değil, aksine belli düzene göre ritmik çevrim içinde tekrar değişen
küçücük bir yuvarlak bölge olduğu ispat edilmiştir. (60) Dolayısıyla, bu boşlukları
Türk dilinde ‘’nokta’’ olarak kabul etmek pek isabetli değildir. Çincedeki ’’穴位 –
Xuewei’’ nin kelime anlamı da “nokta’’ değil “yuva’’ dır.
ICMART–2000 Viena kongresinde İnglizce kaynaklarda Çincedeki ’’穴位–Xuewei’’
kelimesinin yanlışlıkla “acupuncture point’’ olarak çevirildiğini, bu kelimenin “cave’’,
‘’hole’’, ‘’lair” (yani ‘’yuva’’ olarak düzeltilmesi gerektiği hususunda tavsiyelere yer
verilmiştir. (61)
Değişik niteliklere sahip özel yuvalar şöyle adlandırılabilir:
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Wǔ Shù Xué – 五输穴 - Beş Nakil Yuva (BNY)
Türkçe kaynaklarda ’’Beş antik nokta’’, ’’Beş eski nokta’’, ‘’Eski su noktası’’, ’’Beş eski
su noktası’’, ’’Beş su nokta’’, ‘’Five – Shu noktaları’’, ‘’Seyir mahiyet noktaları’’, ‘’U-Şu
noktaları’’ olarak değişik isimlerle adlandırılan bu yuva, 12 hat – ağının (sözde
meridyenin) dirsek ve diz altı bölgelere dağılan, Kuyu, Arık (Oluk), Dere,
Çay, Irmak gibi bu beş çeşitten oluşan özel yuvalardır. (62) Toplam 66 tanedir.
Dolayısıyla 66 nakil yuva olarak da bilinir.
(1999’da yayınlanan ‘’Pratik Bilgisayarlı Akupunktur’’ adlı çeviri eserimde bu
yuvaları kendilerine özgü fonksiyonlarına göre Kuyu, Devim, Dolum, Geçit, Yığın
olarak adlandırmıştım, (63) Huang Di Nei Jing (Huang Di’çe Kitabi Dâhiliye)’de bu
yuvalar daha ziyade akar sulara benzetilerek adlandırıldığı için, doğrusu Kuyu,
Arık (Oluk), Dere, Çay, Irmak olarak kabul edilmesi gerektiğini de ekledim. )
Beş Nakil Yuva üzerindeki ‘’Can’’ nakliyatının özelliği «灵枢。九针十二原» yani
‘’Ling Shu’ da: 12 asıl yuvaya 9 iğne’’ adlı eserde (灵枢 – Lingshu – Sihirli Merkez
demektir. O, 黄帝内经 - Huang Di Nei Jing yani Huang Di’çe Kitabi Dâhiliye’nin bir
parçesidir) bu yuvalar akarsulara şu şekilde benzetilmiştir. (67) Diyorki:
‘’所出为井，所溜为荥， 所注为输， 所行为经，所入为合’’ yani ‘’ Çıktığı
yer kuyudur, kaydığı yer arık (oluk)tır, taştığı yer deredir, geçtiği yer çaydır, girdiği yer
ırmaktır.’’.
Şayet bu yuvalar arasındaki nakliyat, akarsulara benzetiliyorsa, o halde Türkçedeki
sırası Kuyu → Arık → Dere → Çay → Irmak olarak da tanımlanmalıdır. Yuvaların
adı da ona göre Kuyu Yuva, Arık (oluk) Yuva, Dere Yuva, Çay Yuva, Irmak Yuva olarak
adlandırılmalıdır.
Bu 66 nakil yuva, Eksi organ (Zang) ve Artı organ (Fu), İç–Dış, Eksi–Artı, Beş Madde
niteliğine sahiptir. Aynı zamanda Beş Madde niteliiğine uyarak Eksi - organ (Zang)
ve Artı-organ (Fu) lar arasında denge sağlar. Onlar, hat–ağlardaki Can dolaşımının
Giriş – çıkış yeri, Can ve Kan’ın değişim yeri, Eksi ve Artı Can’ın kesişme yeridir. (64)
Çince ‘’五输穴-Wǔ Shù Xué’’ dâhilindeki ‘’输-Shù’’ sözcüğü ‘’nakletmek’’, ‘’taşımak’’,
‘’göndermek’’ anlamındadır. Aynı zamanda, ‘’kaybetmek’’, ‘’yenilmek’’ gibi ters
anlamları da taşımaktadır. (65)
ICMART–2000 Viyena konferansında sunulan bilgilere bakılırsa, ‘’Wǔ Shù Xué’’ yani
Beş Nakil Yuva’nın Alman dilinde yanlışlıkla ‘’Antikepunkte’’ olarak çevirildiği söz
konusudur. (66) Her halde Alman meslektaşlarımız bu terimin gerçek kavramını
idrak etmeden, ‘’Shu - 输’’ sözcüğünün ‘’kaybetmek’’, ‘’yenilmek’’ gibi ters
anlamlarıına dayanarak ‘’Antike’’ olarak değerlendirmiş olabilir. Almanca metnine
sadık kalmayı tercih eden melektaşlarımızın bu gibi yanlışlıkları Türkçeye aynı
şekilde yansıtması gayet doğaldır.
Görülüyork ki, bu terim ancak ‘’Beş Nakil Yuva’’ olarak ifade edildiğinde en kısa,
en doğru, en isabetli şeklini alacaktır.
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İngilizce kaynaklarda bu yuva, ‘’Shu tarnsportation points’’, ‘’Five shu points’’ olarak
kabul edilmiştir. Keşke Ingilizcede bu yuva ‘’Five tarnsportation points’’ olarak
çevirilseydi Inglizce metnine sadık kalmayı tercih eden meslektaşlarımız bu
yuvayı doğal olarak ‘’Beş Nakil Nokta’’ şeklinde kabul etmiş olcaktı…

Jing Xue - 井穴 - Kuyu Yuva
Türkçe kaynaklarda ’’Göze noktası’’, ’’Pınar noktası’’, ’’Çeşme noktası’’, ‘’Jing - Well
noktası’’, ‘’1. eski su noktası’’, ‘’Başlangıç noktası’’, ’’Jing – Menşei nokta’’, ’’Kaynak
nokta’’ olarak değişik isimlerle adlandırılan bu yuva, ‘’Can’ ’dolaşımının başladığı
yerdir. (68)
‘’Jing - 井’’, ‘’kuyu’’ demektir. Burada ‘’Kuyu Yuva’’ dan başka seçeneği de yoktur.
Birçok kaynaklarda ‘’Kuyu Yuva’’ ile ‘’Asıl Yuva’’ birbirine karıştırılarak ‘’Kayak Nokta’’
olarak kabul edilmiştir. Bu elbette izin verilmeyecek bir olaydır.

Xing Xue - 荥穴 - Arık Yuva:
Türkçe kaynaklarda ’’Dere noktası’’, ‘’Yung - Spring noktası’’, ‘’2. eski su noktası’’, ’’Ying
– Çay nokta’’, ‘’Küçük Göl nokta’’, ‘’Su Birikintisi noktası’’, ‘’Çılız noktası’’ olarak değişik
isimlerle adlandırılan bu yuva, ‘’Can’’ dolaşımının’’ın hızlandığı yerdir. (69)
’Xing (Ying)-荥’’, ‘’ark (arık), oluk’’ demektir. ‘’Pratik Bilgisayarlı Akupunktur’’‘ adlı
çeviri eserimde, bu yuvayı fonksyonuna göre ’’Devim Yuva’’ olarak kabul edmiştim.
Çünkü: Devim – devinmek işidir yani, durağan bir noktadan (yani Kuyu yuvayadan)
devinmekte olan bir nesnenin (yani ‘’can’’ın) hareket durumunu gösterir. (70) Bu
olayı kuyudan çıkan suyun arık’a (oluk)’a dönüşmesine benzetmek mümkündür.
Dolayısıyla bu yuva ‘’Arık Yuva’’ veya ‘’Oluk Yuva’’ olarak da adlandırılabilir.

Shu Xue - 输穴 - Dere Yuva
Türkçe kaynaklarda’’Çay noktası’’, ‘’Shu – Stream noktası’’, ‘’3. eski su noktası’’,
‘’Sürükgen nokta’’ olarak değişik tarzda adlandırılan bu yuva, ‘’Can’’ dolaşımının
dolum yaptığı yerdir. (71)
Belirtmek gerekir ki, buradaki ‘’shu-输’’ sözcüğü, ‘’Wǔ Shù Xué–五输穴‘’
dâhilindeki ‘’shu - 输’’ ile aynı yazıdır. Ama burada ‘’nakil’’ değil ‘’dere’’ olarak
kabul edilirse daha uygun olacaktır. İngilizce kaynaklarda da ‘’Shu-输’’ yazısı
bu tarzda değerlendirilerek ‘’transportation points’’, ‘’stream points’’ olarak farklı
çevirilmiştir.

Yuan Xue - 原穴 - Asıl Yuva
Türkçe kaynaklarda ’’Kaynak nokta’’, ‘’Yuan nokta’’, ‘’Yuan – Akıntı noktası’’, ‘’Kollektör
nokta’’, ‘’Yardımcı nokta’’ gibi değişik isimlerle adlandırılan bu yuva, Eksi–organ
(Zang) ve Artı-organ (Fu) lara ait Asıl Can’ın (Yuan Qi –原气’ nin yani böbrekte
saklanan ‘’Can’’ nın) geçtiği ve barındığı yerdir. (72)
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‘’Yuán Xue-原穴’’ dâhilindeki ‘’Yuán-原’’ yazısı, ‘’kaynak’’ değil ‘’asıl‘’anlamındadır.
O ‘’kaynak’’ anlamındaki ‘’Yuán –源’’ yazısından farklıdır. ‘’asıl’’ – Bir şeyin
kendisidir. (73) ‘’kaynak’’ – Bir şeyin çıktığı yerdir, yani menşesidir. (74) p.
Çincede aynen ‘’Yuán’’ olarak telaffüz edilen bu iki sözcüğün anlamı da farklıdır,
karıştırılmamalıdır. Bu yuva, ‘’Kaynak nokta’’ değil ‘’Asıl yuva’’ olmalıdır.
Keşke, İngilizce kaynaklarda bu yuva ‘’Source points’’ değil ‘’Primary point’’ veya
’’original point’’ olarak çevirilseydi, o halde, Türkçede de yuvanın adı‘’kaynak‘’değil
‘’aslı’’ olarak çıkacaktı...
Eksi hatlarda (meridyenlerde), Beş Nakil Yuva’nın içindeki Dere Yuva, Asıl yuvanın
ta kendisidir. Artı hatlarda ise bu beş Dere yuvadan başka, ayrıca bir Asıl yuva
olup, toplam 12 tane Asıl yuva vardır. (75)

Jing Xue – 经穴 - Çay Yuva
Türkçe kaynaklarda ’’Irmak noktası’’, ’’Büyük Irmak noktası’’, ‘’Ching – River noktası’’,
‘’Jing – Nehri noktası’’, ‘’Su – Yolu noktası’’, ‘’4. eski su noktası’’ olarak değişik isimlerle
adlandırılan bu yuva, ‘’Can’’ dolaşımının geçiş yaptığı yerdir. (76)
‘’Jing Xue–经穴’’ dâhilindeki ‘’Jing – 经’’ yazısı ‘’hat’’, ‘’kanal’’ ve ‘’geçit’’ anlamındadır.
Eski Çin Dili Lugatı’na (古汉语大词) bakılırsa, aslı metninde ‘’tazyikli su’’
anlamındaki ‘’Jīng – 泾’’ yerine yanlışlıkla ‘’geçit’’ anlamındaki ‘’Jing –经’’ yazılmış
olabileceğini tahmin etmek mümkündür. (77)
Türk dilinde dereden büyük, ırmaktan küçük akarsuyun ‘’Çay’’ olarak
adlandırıldığına göre, bu yuvayı ‘’Çay Yuva’’ olarak da adlandırmak uygun
olacaktır. (78)

He Xue – 合穴 - Yığın Yuva veya Irmak Yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Delta noktası’’, ‘’He - Delta noktası’’, ‘’Nehir Mansabı/Ağızı’’,
‘’5. eski su noktası’’, ‘’He – Sea noktası’’, ‘’Birleşme noktası’’, ‘’Nehir nokta‘’, ‘’Çatalağız
noktası’’ olarak değişik isimlerle adlandırılan bu yuva ‘’Can’’ dolaşımının yığıldığı
yerdir. (79)
‘’He Xue–合穴’’ dâhilindeki ‘’He-合’’ yazısı, ‘’yığılmak’’, ’’toplanmak’’, ‘’birikmek’’
anlamındadır. İngilizce kaynaklarda bu yazı yanlışlıkla ‘’nehir’’ anlamı taşıyan ’’He–
河’’ ile karıştırılarak ‘’He-Sea Point‘’ yani ’’He-Deniz noktası’ olarak çevrilmiştir. (80).
Dolayısıyla bu olay Türkçe kaynaklara da aynen yansımış ve Sonuçta yukarıda
bahsedilen değişk terimlerin hatta ‘’Çatalağız noktası’’ gibi 7 heceli uzun bir
izahatın da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Türk dilinde: çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği
bakımından en büyük akarsuyun ‘’ırmak’’ (81) olarak adlandırıldığına göre,
akarsuya benzetilen ‘’Can’’ dolaşımının bu son basamağını ‘’Irmak Yuva’’ olarak
da adlandırmak daha cazip olacaktır.
İngilizcesindeki yanlışlık ICMART–2000 Viyena konferansında dile getirilmiştir.
(82)
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Xia He Xue –下合穴 - Alt Yığın Yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Alt birleşme noktaları’’, ‘’Alt confluent noktaları’’, ‘’Etkinin aşağı
noktaları’’ olarak değişik isimlerle adlandırılan bu yuvalar, 6 Fu (Artı-organın)
ayaklardaki (alt ekstremitlerdeki) Yığın yuvalarıdır. (83)

Mu Xue –母穴 - Ana yuva ve Zi Xue–子穴 - Evlat yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Güçlendirici nokta‘’, ‘’Tonifikasyon noktası’’ , ‘’Dizginleyici
nokta’’, ‘’Sedasyon noktası’’, ‘’Tonize noktası’’, ‘’Sedire noktası’’ olarak bilinen bu
‘’Ana’’ ve ‘’Evlat’’ yuvaları, ancak Beş Madde değişimine göre, belli zaman koşulu
altında Takviye veya Tahliye gerektiren yuvalardır. (84)
Buradaki ‘’Mu Zi-母子’’ (Ana-Evlat) sözcükleri, Geleneksel Çin Tıbbının Beş
Madde Öğretisi’ne ait özel terimdir. (Ana yuvaya Takviye, Evlat yuvaya Tahliye
uygulamaları ve yuvaların seçimi hususundaki tefferruatlı bilgi için ‘’Pratik
Bilgisayarlı Akupunktur’’ adlı çeviri eserimin 78. sayfasına bakınız.) (85)
Örneğin: Beş Madde Öğretisi’ne göre; akciğer metal nitelikli, böbrek ise su nitelikli
organdır. Metalden su ürediği için, böbrek akciğerin evladı; akciğer ise böbreğin
anasıdır. İşte bu Ana – Evlat ilişkisidir. (86)
Geleneksel Çin Tıbbı’da Zi Wu Liu Zhu (Gece Yarısı Öğlen Doluş - GYÖD) olarak
bilinen bu Sap-Dal (干支) akupunktur Yöntemine gore, zaman koşulu altında
uygulanması gereken diz ve dirsek altı kısımlardaki beş nakil yuvalar da beş
madde niteliği taşımaktadır. Yuvaların seçimi işte bu beş madde arasındaki
birbirini üretme ve kısıtlama olayına gore Taşkın Sendurom’da (Shi Zheng-实
证 – Excess Syndrome ) evlat yuvaya Tahliye; Yoksun Sendurom’da (Xu Zheng-虚
证-Deficiency Syndrome) ise ana yuvaya takviye uygulanır. (87)
Örneğin. Akciğer Hattı (meridyeni), Xin-辛 (S8) günü çalışma nöbeti tutan, Yin-寅
(D3 vakti yani sabah saat 3 – 5 arası ) can dolumu yapan metal nitelikli eksi hattır.
(88)
Nefes darlığı, nabız zayıflığı, üşüme gibi Akciğer Yoksunluk sendromunda yani
kuvvetin eksikliğinden oluşan belirtiler kümesinde (Deficiency Syndrome), Mao卯 (D4) vakti yani saat 5 – 7 arası), bu hattın toprak nitelikli Dere Yuvası Taiyuan
(Ac–9)’a Takviye yapılır. Çünkü Taiyuan (Ac–9) topraktan metal üreten Ana yuvadır.
(89)
Göğüs ağrısı, öksürük, gibi Akciğer Taşkınlık sendromlarında (yani illetin
fazlalığından oluşan belirtiler kümesinde (Excess Syndrome), Yin-寅 (D3) vakti yani
saat 3 - 5 arası) bu hattın su nitelikli Irmak Yuvası Chize (Ac–5)’ye Tahliye yapılır.
Çünkü Chize (Ac–5) metalden su olarak üretilen Evlat yuvadır. (90)
(Diğer hat-ağların ‘’Ana’’ ve ‘’Evlat’’ yuvalarına uygulanacak Takviye ve Tahliye
ellemeleri ve vakitleri için Pratik Bilgisayarlı Akupunktur adlı çeviri eserimin 72s.
– 75s. sayfalarina bakınız.) (91)
Almanca kaynaklarda bu iki yuva yanlışlıkla topyekün‘’Tonisierungspunkte und
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Sedativpunkte’’ olarak çevrildiği için, (92) Türkçe kaynaklara da ‘’Güçlendirici
nokta (Tonifikasyon noktası)’’ ve ‘’Dizginleyici nokta (Sedasyon noktası)’’ olarak
yansımıştır. (93) ‘’Güçlendirme’’ ve ‘’Dizginleme ‘’ Yöntemleri (Şayet doğru çevirildiği
kabul edilse bile, çağımızda bu gibi 7 heceli uzun terimin (izahatın) ifade zorluğu
yaratması da kesindir). Bu yanlışlık ICMART–2000 Viyena konferansında da dile
getirilmiştir. (94)

Ben Xue – 本穴 - Öz Yuva
Günün nöbetçi hattına ait yuvalardır. Örneğin:
S1 (Jia) günündeki safrakesesi hattına ait yuvalar;
S2 (Yi) günündeki karaciğer hattına ait yuvalar,
S3 (Bing) günündeki İncebarsak hattına ait yuvalar,
S4 (Ding) günündeki kalp hattına ait yuvalar,
S5 (Wu) günündeki mide hattına ait yuvalar,
S6 (Ji) günündeki dalak hattına ait yuvalar;
S7 (Geng) günündeki kalın bağırsak hattına ait yuvalar;
S8 (Xin) günündeki akciğer hattına ait yuvalar,
S9 (Ren) günündeki mesane ve üçodak hattına ait yuvalar,
S10 (Kui) günündeki böbrek ve kalpzarı hattına ait yuvalardır. (95)

Luo Xue – 络穴 - Ağ Yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Luo noktası’’, ‘’Luo – Pasaj noktası’’, ‘’Pasaj noktası’’, ‘’Geçiş
noktası’’, ‘’Birleştirici noktalar’’, ‘’Bağlantı noktaları’’, ’’Luo – connecting noktalar’’,
’’Connecting noktalar’’, ‘’Alakalandırıcı nokta’’, ‘’Lo geçiş nokta’’ olarak değişik
isimlerle adlandırılan bu yuva, Ağ Damar’a yani (络脉- Luomai)’e ait yuvalardır,
daha doğrusu İç ve dış hatları yani eksi ve artı hatları birbirine bağlayan
yuvalardır. (96) Dolayısıyla bu yavaları ‘’Ağ Yuva‘’ olarak adlandırmak ifade
kolaylığı açısından da çok isabetli olacaktır.

Xi Xue – 郄穴 (隙穴) - Delik Yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Akut nokta’’, ‘’Xi noktası’’, ‘’Sınır noktaları’’, ’’Cleft (Xi)
points’’, ‘’Akümülating noktaları’’, ‘’Birikme noktaları’’, ‘’Ağrı kesici nokta’’ olarak
değişik isimlerle adlandırılan bu yuva, Hat-ağlardaki canın saklandığı derin
boşluklardır. ( 97)
‘’Xi – 郄’’ yazısının anlamı da ‘’delik’’, ‘’boşluk’’ demektir. (98) Dolayısıyla bu yuvayı
‘’Delik Yuva’’ demek isabetli olacaktır.

Ba Mai Jiao Hui Xue 八脉交会穴 - Sekiz (Damarın) Kavşak Yuvası
Türkçe kaynaklarda ‘‘Kavşak nokta’’、’‘Ayar noktaları’’, ‘’Kardinal nokta’’ ‘’Çok
yönlü Kanalların Buluşma Noktaları’’ olarak bilinen bu yuva, el – ayakları (alt –
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üst extremitleri) Sekiz Sıradışı Damara (Sekiz Gayri Damar’a) bağlayan sekiz
yuvadır. (99 )
Çin kaynaklarına göre, ‘’Jiao Hui Xue’’ yani ‘’Kavşak Yuva’’ lar iki çeşittir. Biri
yukarıda bahsedilen ‘’Sekiz Damarın Kavşak Yuvası’’ dır, öbürü ise belli hat-ağ’a
ait bir yuvanın başka birkaç hatla kesiştiği ‘’Jiao Hui Xu-交会穴’’ yani ‘’Kavşak
Yuva’’ lardır. (100) Bunlar birbirinden farklı kavramlardır. (Jiao Hui Xu -交会穴’ ye
bakınız) .
“Ingilizce kaynaklarda ‘’Confluential points’’, Almanca kaynaklarda ise
’’Kardinalpunkte’’ olarak kabul edilen yuvalar işte bu Ba Mai Jiao Hui Xue 八脉交
会穴 yani Sekiz (Damar) Kavşak Yuvasıdır.
İCMART – 2000 Viyena kongresinde sunulan bilgilere bakılırsa, ’’ Ba Mai Jiao Hui
Xue 八脉交会穴’’ teriminin İngilizce kaynaklarda “confluential points’’; Almanca
kaynaklarda ise bu yuvanın ‘’Kardinalpunkte’’ yani ‘’başpapaz noktası‘ olarak
adlandırmanın yanlış olduğu ve doğrusunun “Sekiz kanalın kavşak noktası”
olması gerektiği teyit edilmiştir. (101)

Jiao Hui Xu - 交会穴 - Kavşak Yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Açar nokta’’, ‘’Anahtar nokta’’, ‘’Kardinal nokta’’ olarak bilinen
bu yuva, belli hat ağ’a ait bir yuvanın başka birkaç hatla kesiştiği yuvalardır.
(102)
Örneğin:Zhong Jı (Bd-3) ve Guan Yuan (Bd-4) ler Bakan Damar’a (Ren Mai) ait
yuvalardır, aynı zamanda Bakan Damar ile ayaktaki üç eksi hattın kesiştiği Kavşak
Yuva’dır. (103)

Jiao Hui Xu - 交会穴 - Kavşak Yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Açar nokta’’, ‘’Anahtar nokta’’, ‘’Kardinal nokta’’ olarak bilinen
bu yuva, belli hat ağ’a ait bir yuvanın başka birkaç hatla kesiştiği yuvalardır.
(102)
Örneğin: Zhong Jı (BD-3, CV-3) ve Guan Yuan (Bd-4, CV-4) ler Bakan Damar’a (Ren
Mai) ait yuvalardır, aynı zamanda Bakan Damar ile ayaktaki üç eksi hattın kesiştiği
Kavşak Yuva’dır. (103)

Mu Xue – 募穴 - Bağış Yuva
Türkçe kaynaklarda ‘’Alarm noktası’’, ‘’Front Mu noktası’’, ‘’Mu noktası’’, ‘’Heyecan
Noktası’’ olarak bilinen bu yuva, Zang ve Fu organlardaki ‘’can’’ın göğüs ve
karın bolgelerinde toplandığı özel yuvalardır. (104) Daha doğrusu Zang ve Fu
organlaın ‘’can bağışı’’ yapıldığı özel yuvalardır.
‘’Mu Xue – 募穴’’ dahilindeki ‘’Mu – 募’’ sözcüğünün anlamı da ‘’bağış
toplamak’’ tır.(105) Dolayısıyla bu yuva Türk dilinde ancak ‘’Bağış Yuva’’ olarak
adlandırılır..
Burada, ‘’Mu’’ sözcüğü, ‘’Mu İmparatorluğu’’ ile uzaktan yakından bir alakası
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yoktur. Mu İmparatorluğu’ ndaki ‘’母-Mu-姆’’, ’’ana’’ anlamındadır. Bu yuvadaki
‘’Mu-募’’ ise ‘’bağış’’ anlamındadır. Çincede aynı sesle telaffuz edilen ama
değişik karakterlerle yazılan sözcükleri karıştırmak büyük yanlışlıklara hatta
gülünç olaylara sebep olabilir. (106)
Örneğin : ‘’募穴-Mu Xue’’ yani ‘’Bağış Yuva’’ yerine yanlışlıkla ’’墓穴- Mu Xue’’
yazıldığında onun anlamı ‘’Mezarlık’’ olacaktır. (107)

Shu (Yu) Xue - 俞穴 - İzin Yuva
‘’Shu Xue - 俞穴‘’(Yu Xue) olarak da telaffuz edilir.
Türkçe kaynaklarda ‘’Muvaffakat noktası’’, ’’Onay nokta’’, ‘’Assosiasyon noktaları’’,
‘’Back shu noktası’’, ‘’Sırt su noktasi’’, ‘’Refakat noktaları’’, ‘’Asosiye noktası’’, ‘’Şefkat
noktası’’ olarak değişik isimlerle adlandırılan bu yuva, Zang ve Fu organlardaki
‘’can’’ın vücudun sırt bölgesinde toplandığı özel yuvalardır .(108)
‘’俞–Yu’’ sözcüğü ‘’允许 – Yŭnxu’’ yani, ‘’izin vermek’’ anlamındadır. (109) Aslına
bakılırsa bu yuvalar, mesane hattı (meridyeni) tarafından vücutta artı ve eksi can
taşıyan bütün (Zang ve Fu organlara) ayar temsilcilik izni verilen özel yerlerdir.
Dolayısıyla bu yuvayı Türkçede ‘’İzin Yuva’’ olarak adlandırmak çok isabetli
olacaktır.
Bu sözcüğün Türkçedeki ‘’su’’ kelimesinden kaynaklandığını farzederek ‘’Sırt su
noktası’’ (109) olarak kullanmayı tavsiye etmenin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur.
Bu yuva Almanca da ‘’Zustimmungspunkte’’ olarak kabul edilmiştir.
(110) ‘’Zustimmen’’ demek ‘’muvaffakat’’, ‘’rica’’ anlamındadır. (111) Şayet Almanca
metnine sadık kalmak gerekirse ‘’Onay Yuva’’ diye adlandıranlar Çince aslına biraz
yaklaşmış olacaktır.
Çince’deki bu ‘’Mu Xue’’ ve ‘’Shu Xue’’ sözcüklerinin Türkçe’de ‘’Bağış Yuva’’ ve ‘’İzin
yuva’’ olarak karşılığı varken, İngilizce taklit ederek, ‘’Front Mu nokta’’ ve ‘’Back Shu
nokta’’ şeklinde kabul edmek yani, bir terimin bir parçasını İngilizce, bir parçasını
Çince, bir parçasını Türkçe olarak kabul etmenin pek iç açıcı olacağı düşünülmez.

Ba Hui Xue - 八会穴 - Sekiz Buluşma Yuva :
Türkçe kaynaklara da ‘’Usta nokta’’, ‘’Meeting (master) nokta’’, ‘’Etkinin noktaları’’,
olarak bilinen bu yuva, Zang (Eksi-organ), Fu (Artı-organ), Qi (Can), Xue (Kan),
Jın (Kas), Mai (Damar), Gu (Kemik) ve Sui (İlik) ‘den ibaret bu 8 dalla ilgili
hastalıkların buluştukları yuvalardır. (112) Örneğin:
Zang (Eksi-organ) hastalıklarının buluşma yuvası - Zhang Men (Kc-13)
Fu (Artı-organ) hastalıklarının buluşma yuvası – Zhong Wan (Bd-12, CV-12)
Can hastalıklarının buluşma yuvası – Tan Zhong (Bd-17, CV-17)
Kan hastalıklarının buluşma yuvası – Ge Shu (Ms-17)
Kas hastalıklarının buluşma yuvası – Yang Ling Quan (Sk-34)
Damar hastalıklarının buluşma yuvası – Tai Yuan (Ac-9)
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Kemik hastalıklarının buluşma yuvası – Da Mao (Ms-11)
İlik hastalıklarının buluşma yuvası – Ju Gu (Sk-39)
Bu yuvalar kelime anlamı ve kavramı açısından ‘’ustalık’’la hiç ilgisi yoktur. İngilizce
ve Almanca kaynaklarda bu yuvanın adı neden ‘’Master point’’, ’’Meisterpunkte’’
olarak çevirildiğine bir anlam vermek gerçekten çok zordur.

Akupunktur Hat–Ağları (Meridyenleri)
Akupunktur Hat–ağları (经络 - Jingluo), insan vücudundaki ‘’Can’’ (Qi) ve ‘’Kan’’ın
(Xue) hareket çizgileridir. Bu çizgilerin gövde kısmı, yüzey ve dikey dağılan (经
脉 – Jingmai) yani ‘’Hat Damar’’ dan; şube kısmı ise derin ve yatay dağılan (络脉Luomai) yani “Ağ Damar’’ dan oluşmuştur. (113) Dolayısıyla, bu ‘’Hat–ağ’’ları Türk
dilinde topyekün “Meridyen’’ veya “Boylam’’ olarak kabul etmek doğru değildir.
Şayet eski alışkanlıklara göre öyle kabul etmek gerekirse, derin ve yatay dağılan
şube kısmına yani ‘’Ağ Damar’’ lara ‘’Paralel’’ veya ‘’Enlem’’ mi demek gerekmez
mi…? O halde ‘’Meridyen’’ olarak bilinen bu eksik, yanlış terimi ‘’Hat-Ağ’’ olarak
tam anlamıyla Türkçe tamamlamak daha cazip olacaktır.
İCMART – 2000 Viyena kongresinde de İnglizce kaynaklarda ’’经络 Jingluo’’“meridian’’ değil ‘’channel-network’’ olarak çevirilmesi gerektiği dile
getirilmiştir. (114) teriminin

Jing Luo - 经络 – Hat-ağ
Türkçe kaynaklarda ‘’meridyen’’, ‘’boylam’’ olarak bilinen bu terim ‘’Hat Damar’’
ile ‘’Ağ Damar’’ın topyekün adıdır. (115) ‘’Jing - 经’’, ‘’hat’’, ‘’Luo - 络’’ ise ‘’ağ’’
anlamındadır, yani ‘’Hat-ağ’’ demektir.

Jing Mai - 经脉 – Hat Damar
Türkçe kaynaklarda aynen ‘’meridyen’’, ‘’boylam’’ olarak bilinen bu terim, insan
vücudundaki ‘’Can’’ dolaşım hatlarının yüzey ve dikey dağılan gövde kısmıdır. O,
‘’Hat Damar’’ demektir. (116). Gerektiğinde ‘’Hat’’ olarakda kısaltılabilir. Örneğin:
Mide Hattı, Üçodak Hattı, Kalpzarı Hattı v.s.

Luo Mai - 络脉 – Ağ Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Birleştirici Meridyenler’’, ‘’Haberleşme Meridyen’’, ‘’Bağlantı
Kanal’’ olarak bilinen bu damar, insan vücudundaki ‘’Can’’ dolaşım hatlarının
derin ve yatay dağılan şube kısmıdır. O, ‘’Ağ Damar’’ demektir. (117)

Qi Jing Ba Mai - 奇经八脉 - Sekiz Gayri Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Sekiz Sıradışı Damar’’, ‘’Sekiz Ekstra Kanal’’, ‘’Harika Damar’’,
‘’MOS Meridyen’’, ‘’Mucize Meridyen’’, ‘’Çok Yönlü Kanal’’ olarak bilinen bu damar,
aslında Çince kaynaklarda ‘’别道奇行的经脉分支’’ yani, ‘’Hat Damar’larının
başka (gayri) yollarla dolaştığı kollardır’’ diye açıklanmıştır. (118) Dolayısıyla bu
damarı ‘’Sekiz Gayri Damar’’ olarak kabul etmek daha uygun olacaktır. ‘’gayri’’
kelimesi Türkçede ‘’başka’’, ‘’diğer’’ anlamları taşıyan, çok yaygın kullanılan bir
sözcüktür, bu sözcüğü akupunktur sahasında kullanmak yadırganacak bir durum
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değildir. ‘’Sıra dışı’’ demek ‘’olağan dışı’’ demektir. (119) Hat Damar kollarının ‘’Sıra
dışı’’,‘’olağan dışı’’,‘’mucize’’, ‘’harika’’, ’’ekstra’’ olarak tarif edilmesi gerçek dışıdır,
abartılıdır, asıl açıklamasına aykırıdır. (Pratik Bilgisayarlı Akupunktur adlı çeviri
eserimde bu damarı ‘’Sekiz Özel Damar’’ olarak da nitelemiştim. Bunun da pek
doğru olmadığının farkına vardım.)

Du Mai - 督脉 - Vali Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Du – Mo’’, ‘’Du Kanalı’’, ‘’Yöneten Damar’’, ‘’Yönetici Kanal’’, ‘’Arka
Orta Kanal’’ ‘’Hükümeden Damar’’, ‘’I Mucizevi Meridyen’’ olarak bilinen bu damar,
‘’Sekiz Gayri Damar’’ içinde, bütün artı (Yang) hatların can dolaşımını idare eden
damardır. (120 )
‘’Du Mai -督脉’’ dahilindeki ‘’督– Du’’ yazısı, ‘’vali’’, ‘’nezaret etmek’’ ‘’denetlemek’’,
‘’kontrol etmek’’, ‘’yönetmek’’, ‘’idare etmek’’ anlamındadır. (121) Dolayısıyla bu
damarın ‘’Vali Damar’’ veya ‘’Teftiş Damar’’olarak adlandırılması daha kullanışlı
olacağı kanaatindeyim.
‘’Du – Mo’’, ‘’Tou – Mo’’ sözcükleri ‘’Du Mai’’n yanlış telaffuzudur. Bu damarın adının
Türk kağanlarından Teoman’ın şerefine verildiği hususunda (122) hiçbir yazılı
belgeye raslanmamıştır.

Ren Mai - 任脉 - Bakan Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Alıcı Damar’’, ‘’Alıcı Kanal’’, ‘’Ön Orta Kanal’’, ‘’Gebe Kalma
Meridyeni’’, ‘’Döllenme Meridyeni’’, ‘’V Mucizevi Meridyen’’ olarak bilinen bu damar,
bütün eksi (Yin) hatlardaki can dolaşımını tayın eden damardır. (123 )
Ren Mai - 任脉 dahilindeki ‘’任 – Ren’’ yazısı, ‘’tayın etmek’’, ‘’bakmak’’ anlamındadır.
’’gebe kalmak’’ anlamındaki ‘’妊 – Ren’’ ile farklı yazıdır. Aslında, bu damarın
geçtiği Shi Men (Bd – 5, CV-5) yuvası, erkeklerde sperm saklamak, kadınlarda
ise hamileyi korumak gibi etkilerinin olduğu da bir gerçektir. Ama yazı olarak
bu damar ‘’Ren Mai -妊脉’’ yani ‘’Hamile Damar’’ anlamında ifade edilmemiştir.
‘’Xin Bao Jıng’’ yani ‘’Perikard’’ (Kalpzarı) hattını ‘’Seks Kanalı’’ olarak tanımlamak
gibi algılanmamalıdır. Ne varki, İngilizce kaynaklarda ‘’conceptional vessel’’ olarak
tanımlanmıştır. Zira, bu damarı ’’Bakan Damar’’ olarak adlandırmak daha uygun
olacaktır. . (124) O.

Chong Mai - 冲脉 - Atak Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Geniş Yol Damarı’’, ‘’Chong Mo’’, ‘’Nafiz Kanal’’, ‘’VIII Mucizevi
Meridyen’’ olarak bilinen bu damar, bütün artı (Yang) hatlardaki can dolaşımını
kontrol eden damardır. (124)
Buradaki ‘’冲 - Chong’’ yazısı ‘’冲要’’ yani ‘’atak yapılması gerekecek kadar çok
önemli yol’’ anlamındadır. (125) Dolayısıyla bu damarı kısaca ‘’Atak Damar’’ olarak
adlandırmak kâfidir.

Dai Mai - 带脉 - Kemer Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Kuşak Damar’’, ‘’Kemer Kanalı’’, ‘’IV Mucizevi Meridyen’’ olarak
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bilinen bu damar, bel ve karın arasında sanki kemer gibi yerleşerek, vücuttaki
dikey dağılan bütün hat-ağlarının faaliyetini sınırlayan damardır. (126) Çin
kaynaklarında bu damarın hizmeti ’’约束诸经’’ yani ‘’bütün hatları zapteden’’
olarak özetlenmiştir (127)
‘’Dai Mai - 带脉’’ deki ‘’带 - Dai’’ yazısı ‘’腰带 – Yaodai’’ yani ‘’kemer’’ anlamındadır.
(128) Dolayısıyla bu damar ancak ‘’Kemer Damar’’ olarak adlandırılmalıdır.

Yin Qiao Mai - 阴跷脉 - Eksi Zıp Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Yükselen Yin Damarı’’, ‘’Yin Topuk Kanalı’’, ‘’VI Mucizevi
Meridyen’’ olarak bilinen bu damar, Aslında, el ve ayakların zorlu hareketleri,
insanların güncel faaliyeti ve uykudan uyanışıyla ilgili ayarlamalar yapan
damardır. (129)
‘’Yin Qiao Mai - 阴跷脉’’ dahilindeki ‘’跷 - Qiao’’ yazısı ‘’topuk’’, ‘’zıplama’’
anlamındadır. (131) Türkçede ‘’zıp’’ sözcüğü zıplayan veya birdenbire fırlayan bir
şeyin hareketini anlatan isimdir.(132) . (130) Bu damarın hizmeti de el-ayakların
zorlu hareketlerini ayarlama, bilhassa alt extremitlerinde zıplamalar sağladığı,
aynı zamanda insanın uykudan uyanışıyla ilgili faaliyetlere de katıldığı için,
Türkçede ‘Zıp Damar’’ olarak adladırılabilir

Yang Qiao Mai - 阳跷脉 - Artı Zıp Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Yükselen Yang Damarı’’, ‘’Yang Topuk Kanalı’’, ‘’II Mucizevi
Meridyen’’ olarak bilinen bu damar, Eksi Zıp Damar gibi el ve ayakların zorlu
hareketleri, insanların güncel faaliyeti ve uykudan uyanışıyla ilgili ayarlamalar
yapan damardır. (133)
Eksi ve Artı Zıp Damarlarının hepsi topuktan başlanıp vücudun sağ – sol tarafına
ayrılarak, vücudun eksi artı canın ulaşımını sağlıyor, el ve ayakların hareketini
ayarlıyor, bilhassa alt exteremitlerin zorlu hareketlerini kolaylaştır. Gözün iç
köşesinde kesişerek, beyin sapına (脑干Brain axis) girer, uyku düzenini sağlar.
(134) .

Yang Wei Mai - 阳维脉 - Artı Ayar Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Yang’ın Tutan Damarı’’, ‘’Yang Muhabere Kanalı’’, ‘’III Mucizevi
Meridyen’’ olarak bilinen bu damar, bütün artı hatlar arasında bağlantı kuran
ve ayar sağlayan bir damardır. (135)
‘’Yang Wei Mai - 阳维脉’’ dahilindeki ‘’维 – Wei’’ yazısı ‘’维系 - Weixi’’, yani ‘’korumak
ve bağlantı kurmak’’ anlamındadır. (136) Türk dilinde bu gibi işlemler ‘’birbiriyle
çatışmayacak veya zamanında bitirecek biçimde düzenlemek’’ – ‘’ayarlamak’’
demekttir. (137) Dolayısıyla bu damarı Türkçede ‘’Artı Ayar Damar’’ olarak
adlanırmak isabetli olacaktır.

Yin Wei Mai - 阴维脉 - Eksi Ayar Damar
Türkçe kaynaklarda ‘’Yin’in Tutan Damarı’’, ‘’Yin Muhabere Kanalı’’, ‘’VII Mucizevi
Meridyen’’olarak bilinen bu damar, bütün eksi hatlar arasında bağlantı kuran ve
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ayar sağlayan bir damardır. (138)
Yukarıda dile getirilen açıklamalara dayanarak ’’Yin Wei Mai - 阴维脉’’i ‘’Eksi Ayar
Damar’’ olarak adlanırmak mümkündür. .

Shi Er Jing Bie - 十二经别 - 12 Yan (Şube) Damar
12 Hat Damarın vücudun derin boşluklarına kadar dağıldığı kollarıdır. (139)

Shi Er Jing Jın - 十二经筋 - 12 Kas Damar
Hat-ağ sisteminin el-ayakların çevresindeki bağlantı kısmıdır. Yani, Hat-ağların
vücudun iç organlarına girmeden dış yüzüne dağıldığı kısmıdır. (140)

Shi Er Pi Bu - 十二皮部 - 12 Cilt Damar
Hat-ağların cilt bölgelerine dağılan kısmıdır. (141)

San Jiao Jing - 三焦经 - (Üç Odak Hattı)
Türkçe kaynaklarda ‘’üç ısıtıcı’’, ‘’üçlü yakıcı’’, ‘’üçlü ısıtıcı’’, ‘’üçlü hararet’’ hatta
‘’ üç defalı ısıtıcı’’ olarak tanıtılan bu hat-ağ Çincede ‘’三焦 - San Jıao’’ olarak
bilinmektedir.
‘’San –三’,‘’üç’’ anlamında, ‘’Jiao -焦’’ ise ‘’yanmak’’, ‘’yakmak’’, ‘’kavrulmak’’,
‘’endişe’’, ‘’üzüntü’’, ‘’sıkıntı’’, ‘’odak’’, ‘’ocak’’, ’’kok kömürü’’ gibi anlamları taşımaktadır.
(142)
‘’San Jiao’’ aslında Çin Tıbbı’nda da özel yapıya sahip somut bir organ değildir. O,
sanki bir kaptır. Onu başka organları da kendine dâhil eden bir büyük boşluğa
benzetmek de mümkündür. Bu boşluk ‘’üst odak’’, ‘’orta odak’’ ve ‘’alt odak’’
olarak üç kısımdın oluşmuştur. ‘’Üst odak’’ diyaframın üst kısmındaki akciğer ve
kalbı dahil eden bölgeleri; ‘’Orta odak’’ diyafram ile göbek arasındaki mide ile
dalağı dahil eden bölgeleri; ‘’Alt odak’’ ise göbek altındaki böbrek, mesane, ince
bağırsak, kalın bağırsak ve rahimi dahil eden bölgeleri gösterir.
Üç odak, bir şeyi ‘’üçlü ısıtan’’, ‘’üçlü hararet’’e sokan veya‘’üç defa ısıtan’’ bir ısıtıcı
alet de değil, tüm vücudun ‘’can’’ dolaşımını yönetmekle, cana dönüşümünü
sağlamakla mükelleftir. O asıl canın geliş - gidiş, iniş - çıkış geçitidir. Cana
dönüşüm yeridir. Asıl can (Yuanqi元气Original Qi) insan vücudunu en temel
gücüdür, kuvvetdir. O böbrekte barınan candır. Bu can üç odak üzerinden tüm
vücuda yayılır. Dolayısıyla Üçodak Çin Tıbbı’nda asıl canın babası olarak da bilinir.
Eski Çin kitaplarından中藏经de diyor ki: ‘’Üç odak, 5 zang 6 fu organın, baslenme
ve korunma canının, ha-ağların, iç-dış, sağ-sol, alt-üst hepsinin yöneticisidir. Üç
odak açıksa, içi-dış, sağ-sol, alt-üst hepsi açık demektir…(三焦者，总领五脏六
腑，营卫，经络，内外， 左右，上下之气也。 三焦通，则内外左右上下皆
通也。)
Şayet asıl canda yoksunluğu, üç odak geçitinde tıkanıklık veya gerileme
olduğunu gösterir. Bu durum vücudun tümü veya bir kısmında can yoksunluğu
senderumunu meydana getirir. .
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Geleneksel Çin Tıbbında üç odak vücudun sıve nakliyat yolu olarak kabul
edilir. Sıvı metabolizması mide, dalak, akciğer, böbrek, bağırsak, mesane gibi
organların ortak işbirliği ile tamamlanır, bilhassa insan vücudundaki sıvının
artması veya azalması, tüm vücudu dolaşması ancak üç odağın katılmasıyla
gerçekleşecektir. Zira üç odaktan ibret bu suyolunun akışlı veya tıkanık olması
muhakkak organizmanın sıvı nakliyatı ve metabolizmasını etkileyecektir. Şayet
üç odak suyolunda belli zorluk oluşursa, dalak, akciğer, böbrek gibi organların
sıvı dengeleme hizmetinde aksaklık oluşur, sıvı metabolizması bozulur, Sonuçta
balgam ve ödem meydana gelir.
Çince-İngilizce sözlüklerde ‘’San Jiao’’ terimi ‘’Triple Warmer’’ değil ‘’Three visceral
cavities’’ yani ‘’üç organ boşluğu’’ olarak çevrilmiştir. (146)
Çince-Almanca sözlüklerde (147) ‘’San Jiao’’ ise ‘’Der Dreifach Ervermer’’ (148)
değil ‘’Die Drei Leibeshőhlungen’’ olarak çevrilmiştir.
Çince - Fransizca sözlüklerde ‘’Les trois rechauffeurs’’olarak kabul edilmiştir. (149).
NOT: 1999’da yayınlanan ‘’Pratik Bilgisayarlı Akupunktur’’ adlı çeviri eserimde bu
hatı ‘’üç ocak’’ olarak izah etmiştim. Çünkü, Türkçe Sözlük te ‘’ocak’’ kelimesinin
başlıca anlamı ‘’ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma gibi Amaçla kullanılan
yerdir’’ diye izah edilmiştir. (145). Baktım ki bu özel terimi düz kelime çevirisinden
ziyade anlam çevirisi yaparak ‘’ocak’’ yerine ‘’odak’’ olarak‘’üç odak’’ şeklinde kabul
etmenin daha cazip olacağı kanaatine vardım ve düzelttin. Bilginize arzederim.

Xin Bao Jing- 心包经 - (Kalpzarı Hattı)
Türkçe kaynaklarda‘’Dolaşım Sexualite Meridyeni’’, ’’Dolaşım ve Seks Meridyeni
‘’, ’’Dolaşım Cinsellik Damarı’’, ‘’Seks Meridyeni‘’, ’’Prikard / Seks Meridyeni’’ olarak
tanıtılan bu hat-ağ Çincede ‘’心包经 - Xin Bao Jing’’ olarak bilinmektedir.
‘’Xin Bao’’ kelimesi dahilindeki ‘’心 - Xin’’ sözcüğü ‘’kalp’’ anlamındadır. ‘’包- Bao’’
ise ‘’perde’’, ‘’zar’’, ‘’sargı’’, ‘’paket’’, ‘’örtü’’, ‘’örtmek’’, ‘’sarmak’’, ‘’kaplamak’’, ‘’üstlemek’’
gibi anlamları taşımaktadır. (150).
‘’Xin Bao’’ kalbı saran zardır. Kalbın koruyucusudur. Birçok ağ damarları (络
脉-Luo Mai) orada toplandığı için ‘’心包络 - Xın Bao Luo’’ (Kalb zarı ağı) olarak da
adlandırılır.
Akupunkturla ilgili Çince kaynakların hiçbirinde bu hat-ağ ’’Dolaşım ve Seks‘’
meridyeni olarak tanımlanmamıştır. Bu hat-ağa ait hastalıkların içerisinde de
cinsellikten hiç bahsedilmemiştir.
Dolayısıyla bu terimi ‘’Dolaşım ve Seks Meridyeni’’ diye çarpıcı bir mana yükleyerek
adlandırmak büyük yanlışlıktır. Bu elbette zamanında düzeltilmesi gereken ciddi
sorundur.
Çince-İngilizce sözlüklerde ‘’Xın Bao’’ terimi ‘’Precardium’’ olarak çevirilmiştir.
İngilizce - Türkçe Ansiklopedik Sözlük’ te bu ‘’Precardium’’ sözcüğü ‘’Yürek Perdesi’’,
‘’Kalp Zarı’’ olarak izah edilmiştir. (152).
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‘’Pratik Bilgisayarlı Akupunktur’’ adlı çeviri eserimde tavsiye edilen bu beş heceli
‘’Yürek perdesi’’ nin yerine üç heceli ‘’Kalp zarı’’ ile değiştirilmesinin ifade kolaylığı
açısında daha cazip olacağı kanaatindeyim.
Çince-Almanca sözlüklerde ‘’Xin Bao’’ sözcüğü ’’Der Kreislaf–Sexualitaet’’ değil
‘’Herzbeutel’’ olarak çevrilmiştir. (153) O halde, Türkçe kaynaklarda dile getirilen
bu Almanca ’’Der Kreislaf–Sexualitaet’’ yani ’’Dolaşım ve Seks‘’ terimi nereden çıktı?
Bence bu yanlışlıklar, Alman çevirmenlerin Çince ‘’心包 - Xin Bao’’ sözcüğündeki
‘’kalp’’ anlamı taşıyan‘’心 - Xin’’ (şin) karekterini; ‘’sex’’ anlamı veren ‘’性 - Xing’’
(şing) karekteriyle karıştırdığından ve ‘’Bao-包’’ karekterinin ‘’örtmek’’, ‘’sarmak’’,
‘’kaplamak’’ gibi anlamlarını ’’dolaşmak’’, ‘’dolaşım’’ olarak algılamasından
kaynaklanmış olabilir. Sonuçta bu yanlışlık taklitçilikten dolayı Türkçeye aynen
yansımıştır. Her halde Türk meslekdaşlarım bu hat-ağın (meridyenin) seksle pek
ilgisi olmadığını biliyorlardır.
‘’Xin Bao’’ sözcüğü Çince - Fransızca sözlüklerde ‘’Pricarde’’ (154) Çince - Rusca
sözlüklerde «Перикард», «околосердечная сумка», «сердечная сорочка’’ olarak
izah edilmiştir. (155)

Zang Fu – 脏腑, Zang ve Fu Organlar
‘’Zang Fu – 脏腑’’ sözcüğü ‘’iç aza’’, ‘’iç organ’’ anlamındadır.(156) Geleneksel Çin
Tıbbında kalp, karaciğer, dalak, akciğer ve böbrekler Zang-organı; safra kesesi,
mide, kalın bağırsak, ince bağırsak, mesane (idrar kesesi), San Jiao (Üç Odak) ’lar
ise Fu-organı olarak kabul edilir. Su Wen (Basit Sorular) adlı eserde diyor ki : ‘’Söz
konusu 5 Zang, kuvveti boşaltmadan sakladığı yerlerdir. Söz konusu 6 Fu, atıkları
saklamadan aktardiği yerlerdir ’’《素问。五脏别论》“所谓五脏者、藏精气而
不泻也。” , “所谓六腑者、传化物而不藏。” (157).
Bu izahatlara bakıldığında, Zang ve Fu organları, Almanca çeviri şekli “Vollorgan’’
ve ‘’Leerorgan’’ (158) lere bakarak ‘’İçi boş organ’’ ve ‘’içi dolu organ’’ olarak kabul
etmenin kelime anlamı ve kavramı açısından hiçbir mantıklı dayanağı yoktur.
Şayet bu organların niteliği, yapısına yani organın içinde boşluk olup olmadığına
göre tayin edilirse, o halde ‘’San Jiao’’ (Üç odak) olarak bilinen, batı tıbbında
karşılığı olmayan, bu ‘’yeri boş’’ mevhum organ da ‘’içi boş organ’’ tanımına
sokulmuş olur. Bazı kaynaklarda Zang Organlar 5 değil 6 dır, ‘’Xin Bao‘’ (Perikard
- Kalp zarı)’ da Zang organına aittir. O halde ‘’Perikard - Kalpzarı’’,‘’içi dolu organ’’
tanımına sokulmuş olur. ‘’San Jıao’’ı ‘’içi boş organ’’; ‘’Xin Bao‘’ı ‘’içi dolu organ’’
olarak tanımlamak mantıksızdır. Bu şekilde ayırt etmek belli anlamda ancak ‘’San
Jiao’’ ve ‘’Xin Bao‘’ haricindeki 5 Zang, 5 Fu organa biraz uyabilir. Dolayısıyla Zang
ve Fu organları yapısına göre değil, taşıdığı ‘’Can’’in Yin (eksi) veya Yang (artı)
olduğuna göre ayırt ederek ‘’Eksi-organ’’ (veya Eksi-aza), ‘’Artı-organ’’ (veya Artıaza) olarak adlandırmak daha uygun olacakdır.

Bu Fa - 补法 - Takviye, Xie Fa - 泻法 - Tahliye
‘’Bu Fa-补法 – Takviye’’, aslında Geleneksel Çin Tıbbı’daki 8 çeşit tedavi Yönteminden
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biridir. O İnsan vücudundaki ‘’Can’’, ‘’Kan’’, ‘’Eksi’’ ve ‘’Artı’’ niteliklerindeki eksiklikleri
tamamlayarak, her çeşit ‘’Xu Zheng-虚证–Deficiency’’ yani ‘’Yoksunluk Senderom’’
ların tedavi etme Yöntemidir.(159) Akupunktur sırasında, hasta iğnelenip belli
ellemeden (手法manipulation) sonra, organizmanın Kan veya Can, Eksi veya Artı
yoksunlukları tamamlanarak normal düzeye geri getirilirse – Takviye yapılmış
olur.
‘’Xie Fa-泻法 – Tahliye’’, İnsan vücudundaki ‘’Can’’, ‘’Kan’’, ‘’Eksi’’, ‘’Artı’’ niteliklerindeki
fazlalıkları boşaltarak, her çeşit ‘’Shi Zheng – 实证 – Excess’’ yani ‘’Taşkınlık
Senderumlari’’ tedavi etme Yöntemidir. (160) Akupunktur sırasında, iğnelenip
belli ellemeden sonra, organizmanın Kan veya Can, Eksi veya Artı taşkınlıkları
indirilerek normal düzeye getirilirse - Tahliye yapılmış olur. Bunların tam anlamıyla
gerçekleştirilmesinin klinik tedavide önemli yol gösterici rolü vardır.
‘’Bu Fa’’ ve ‘’ Xie Fa’’ terimleri, Türkçe kaynaklarda çoğunlukla ‘’Tonification’’ ve
‘’Sedation’’ olarak kabul edilmiştir. Halbuki, Çince-İngilizce Sözlükte ‘’Bu Fa’’ terimi
‘’Tonification’’ değil ‘’Reinforcing’’, ‘’Xie Fa’’ terimi ise ‘’Sedation’’ değil ‘’ Reducing’’
olarak izah edilmiştir. (161)
Çince-Almanca Büyük Sözlükte de ‘’Bu Fa’’ terimi ‘’Tonisierungsmittel’’ değil
‘’Stärkungsmittel’’; ‘’Xie Fa’’ terimi ise ‘’Sedativmittel’’ değil ‘’Abführmittel’’ olarak
izah edilmiştir. (162)
Bu Fa ve Xie Fa terimlerinin kavramına bakılırsa, Türk dilindeki ‘’Takviye’’ ve ‘’Tahliye’’
kelimelerine yeni mana yüklemek yeterli olacaktır. Takviye - ‘’sağlamlaştırma’’,
‘’kuvvetlendirme‘’, ‘’berkitme’’, ‘’pekiştirme’’ anlamındadır. (164) Tahliye ise
‘’boşaltma’’ anlamındadır.(165).
‘’Takviye’’ ve ‘’Tahliye’’ kelimeleri Türk dilinde yaygın olarak kullanılan Arapça
kökenli kelimelerdir. ‘’Güçlendirici Yöntem’’ ve ‘’Dizginleyici Yöntem’’ gibi 7 heceli
uzun Türkçe kelimeler yerine ‘’ta’’ ile başlanıp ‘’ye’’ ile biten ahenkli 3 heceli kısa
kelimeyi tercih etmenin daha yerinde olacağı düşüncesindeyim.
Türk tıp dilinde ‘’dâhiliye’’, ‘’hariciye’’, ‘’nisaiye’’ gibi Arapca kelimeler günümüzde
halen kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükte olan çeşitli
yasalarındaki kanun ve hukuk terimlerinin çoğu Arapça olduğu da bir gerçektir.
Yadırgamanın bir anlamı yoktur.
(Takviye ve Tahliye hususundaki teferruatlı bilgiler için ‘’Pratik Bilgisayarlı
Akupunktur’’ adlı çeviri eserimin 76 sayfasına bakınız.)
İnsan vücudunun Yin-Yang (Eksi – Artı) dengesi, Kuvvet ile İllet arasında ceryan
eden mucadeleye bağlıdır. Bu dengenin bozulması, vücudun Kuvvet ‘ten yoksun
kalması veya İllet’in taşkın olmasından ibaret bu iki hususta ifadelenir. Bu durum
akupunktur sırasında, Yoksuna Takviye; Taşkına Tahliye‘ den ibaret elleme (
手法manipulation) Yöntemiyle düzeltilir. Dolayısıyla akupunkturu sadece iğne
batırmakla izah etmek kâfi değildir.
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Xu Zheng - 虚证 – Deficiency ve Shi Zheng – 实证 – Excess
Yoksun Sendrom (Xu Zheng 虚证Deficiency Syndrome) - Genelde vücudun ‘’Kuvvet’’
ten yoksun kalmasıdır (Zheng Qi Bu Zu - 正气不足). Türk dilinde ‘’Yoksun’’ – ‘’belli
bir şeyin yokluğunu çeken’’. Demektir. ’’Yoksunluk’’ ise ‘’yoksun olma durumudur.’’
(166). Dolayısıyla bu terimi Türkçede ‘’Yoksunluk’’ veya ‘’Yoksun Sendrom’’ olarak
kabul etmek isabetli olacaktır.
Taşkın Sendrom (Shi Zheng实证 – Excess Syndrome) – Genelde vücutta ‘’İllet’’ in
taşmış durumudur (Xie Qi You Yu-邪气有余). Türk dilinde ‘’Taşkın’’ – ‘’taşmış bir
durumda olan’’ demektir. ’’Taşkınlık’’ ise ‘’taşkın olma durumudur. (167). Dolayısıyla
bu terimi Türkçede ‘’Taşkınlık’’ veya ‘’Taşkın Sederom ‘’ olarak kabul etmek isabetli
olacaktır.)

Wu Xing – 五行 - Beş Madde ve Ba Gua – 八卦 - Sekiz Şema
Geleneksel Çin Tıbbına ait ‘’Wu Xing –五行’’ yani ‘’Beş Madde’’ ile ‘’Ba Gua –八
卦’’ yani ‘’Sekiz Şema’’ terimleri birbirinden çok farklı kavramlardır.

Beş Madde

Sekiz Şema

Eski Çinlilere göre, evrendeki tüm nesneler ağaç, ateş, toprak, metal ve sudan
ibaret bu beş maddedin oluşmuştur. Bu Beş Madde kendine özgü özelliğe,
değişim tarzına ve aralarında ceryan eden birbirini üretme ve kısıtlama ilişkilerine
sahiptır. Bu bakış tedrici halde beş maddeyi nesneleri ve olayları tanımanın,
hareket ve değişimine imkân vermenin dayanağı haline getirmiştir. Geleneksel
Çin Tıbbında da nasibini almıştır.
Eski Çinlilerde, her çeşit doğa ve insan olaylarının Qian-乾 (Gök), Kun–坤 (Toprak),
Kan – 坎 (Su), Li – 离 (Ateş), Xun –巽 (Rüzgâr), Zhen–震 (Çakmak), Gen –艮
(Dağ、Dui –兑 (Nemlik) olarak simgeleyen bir Bagua (Sekiz Şema) sistemi vardır.
(168).
Gece Yarısı Öğlen Doluş (GYÖD) ‘den ibaret bu Sap-Dal akupunktur Yönteminin
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içindeki Sekiz Sihirli Kaplumbağa (SSK) ve Sekiz Yüksek Uçuş (SYU) Yöntemlerinde
yuva seçimi işte bu Sekiz Şema’ya göre uygulanır. (169).
Sekiz Şema’nın tarafları Sekiz Gayri Damar (SGD) ‘ın Oniki Hat Damar’la kesiştiği
Sekiz Kavşak Yuva‘yi temsil eder. (170). (36)
Bazı bilginlerin ‘’Mu Medeniyetini kuran Türklerin kullandığı ve günümüzde polis
teşkilatinin armasında da yeraldığı‘’ 8 köşeli yıldızlara bakarak ‘’Beş Madde’’ yi
‘’Sekiz Şema’’ ile karştırıp ‘’Sekiz Madde‘’ yapmanın bir bilimsel dayanağı yoktur.
(171)

Türk Dilinde Akupunktur Terimleri Üretme ve Kısaltılma
Terim Üretme:
Bir milletin dilindeki teknik terimler, konusu ile ilgili özel ve belirli kavramı olan,
nisbi (göreceli) sabitliğe sahip özgü sözlerdir. Terimin tam yerine oturması,
onun asıl kavramından kaçmaması demektir. Nisbi sabitliği, anlatım sürecinde
hiç değişmemesi, topyekün kalıplaşmış şeklini koruyabilmesi demektir. İfade
zorluğu yaratmaması, mümkün olduğu kadar hece sayısı az, kısa, öz kelimelerle
özetlenmesi demektir. Terminolojinin koşulları işte budur.
Türk dilinin akupunktur terminolojisi, elbette bu koşullara göre, hem bu dalda
özel olarak kullanılan Türkçe terimlerden oluşması, hem de ilgili kavramların
tümünü kapsamasını gerektiren bir bilimsel çalışmadır.
Türkiye’de faaliyet gösteren akupunktur hekimlerinin çoğu akupunkturu
Çin’de değil, batıda veya batı kaynaklı mazemelerden öğrendiği için, Türkiye’de
yayınlanan akupunkturla ilgili eserlerde kabul edilen terimler genellikle İngiliz
veya Alman dillerinden tercüme edilmiş yada olduğu gibi yabancı sözcüklerle
ifade edilmiştir.
Bir çeviri en iyisi asıl dilinden yani orjinal metninden yapılmalıdır. Diller arasında
gerçekleşen işlemler çoğaldıkça, yani orjinal dilinden uzaklaştıkça, olası
yanlışlıklar kaçınılmazdır, İki dil arasında yapılan bir çevirinin asıl diline uyup–
uymadığı ancak üçüncü veya dördüncü dilde yayınlanan örnekleriyle mukayese
edilerek tespit edilir. Bir teknik terimin gerçek anlamını kavramak ancak onun
kendi dilindeki karşılığını bularak en uygun, en kısa, en verimli şeklini seçmekle
mümkün olacaktır. Buna kadir olamayan bir kimse ister istemez yabancı
kelimeleri körü körüne kabul etmek zorunda kalacaktır. Akupunktur gibi henüz
pek oturmayan, bilinmeyen bu dalı öğrenmek isteyen bir öğrenci bu hususu iyi
anlaması gerekmektedir.
Şunu belirtmek gerekir ki, şu an Türkiye’de sürdürülmekte olan akupunktur eğitimi
tam bir kavram kargaşası içindedir. Değişik eserlerde kullanılan bazı terimler
herkes tarafindan topyekün kabul görülen, kalıplaşan, nisbi sabitliğe sahip, terim
özgülüğünü yansıtabilen sözcükler değildir. Terimin orjinal dilindeki kavramının
ne olduğu iyice idrak edilmeden, ikinci veya üçüncü dildeki ifade şekillerine
bakarak verilen bazı terimlerde büyük yanlışlıklara; hatta gülünç hadiselerin
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sergilenmesine izin verilmiştir. Günümüzde, Türk Akupunktur Terminolojisini
yaratmak, terimleri kalıplaştırmak, geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar isteyen
ciddi bir sorundur.
Akupunktur ilmini öğrenmek, bu dalın özelliklerini, işleyişini en ince ayrıntılarına
kadar inerek ilgili terimleri iyice kavramakla mümkün olacaktır.
Çağımız teknolojisindeki sayısız yenilikler, doğal olarak dilimizde yeni sözcüklerin,
yeni kelimelerin ve yeni terimlerin üretilmesine zorlamaktadır. Bu durum, Türk
okurlarına ifade kolaylığı yaratmakla beraber Türk dilinin kelime hazinesinin
zenginleştirilmesine büyük yararlar sağlamaktadır.

Örneğin:
Biyolojik Saat Yönteminde muhakkak kavranılması gereken Tiangan (Gök-Sap) ve
Dizhi (Yer-Dal) terimlerinin Türkçe ifade şekli şu tarzda terim üreterk açıklanabilir.
Geleneksel Çin takviminde, Tiangan ve Dizhi olarak adlandırılan iki çeşit sıralama
deyimi vardır.
Tiangan’daki ‘Tian’ – ‘Gök’; ‘Gan’ ise ‘Sap’ anlamındadır. Dolayısıyla, bu kelimeyi
Türkçe’de ‘Gök- Sap’ olarak kabul etmek, kullanım açısından daha yararlıdır.) (172)
Göksap, Jia (cya), Yi (yi), Bing (bing), Ding (ding), Wu (vu), Ji (ci), Geng (gıng) , Xin
(şin), Ren (rın), Kui (küy) olarak adlandırılan 10 sıradan oluşmuştur.
Jia-甲

Yi-乙

B i n g - D i n g - Wu-戊 Ji-己
丙
丁

Sap-1

Sap-2

Sap-3

Sap-4

Sap-5

G e n g - X i n - Ren-壬 Kui-葵
庚
辛

Sap-6 Sap-7

Sap-8

Sap-9

Sap-10

Dizhi’deki ‘Di’ –‘Yer’; ‘Zhi’ ise ‘Dal’ anlamındadır. Dolayısıyla, bu kelimeyi Türkçe’de
‘Yer- Dal’ olarak kabul etmek kullanım açısından daha yararlıdır.)
Zi-子

Chou- Yin-寅
丑

Dal-1 Dal-2

Dal-3

M a o - Chen- Si-巳
卯
辰

Wu-午 W e i - S h e n - You-酉
未
申
Xu-戌
Hai-亥

Dal-4

Dal-7

Dal-5

Dal-6

Dal-8

Dal-9

Dal-10
Dal-11
Dal-12

Yerdal, Zi (zi),Chou (çov), Yin (yin), Mao (mav), Chen (çın), Si (sı), Wu (vu), Wei (vıy),
Shen (şın), You (yov), Xu (şü), Hai (hey) olarak adlandırılan 12 sıradan oluşmuştur.
(173)
Geleneksel Çin takviminde yıl, ay, gün ve vakitlerin adları, işte bu ‘’Sap’’ ve ‘’Dal’’
ların sırasıyla birbirleriyle eşleşmesinden oluşan 60 lik Ganzhi (Sap-Dal) devresine
göre adlandırılır. (174) Örneğin : 1984 Yılı - Jiazi (甲子S1D1)Yılı, 1985 Yılı - Yichou
(乙丑S2D2) Yılı, 2017 Yılı – Ding You (丁酉S4D10) v.s.
Öntürk tarihi araştırmacısı Sn. Kazim Mirşan’ın eserinde Çin Tavimindeki
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‘’Tiangan’’ – ‘’ Gök ÇIBIQ’’ (Gök çubuğu), ‘’Dizhi’ - ‘’Yer BUDIQ’’ (Yer budağı) ve onların
çiftleşmesinden oluşan ‘’Ganzhi‘’ ise ‘’ ÇIBIQ - BUDIQ’’ ( yani ‘’ŞIPQAN’’ ) olarak kabul
edilmiştir. (175)
Çin’de Yayınlanan İngilizce kaynaklarda ‘’Tiangan’’ – ‘’Heavenly Stems’’, ‘’Dizhi’’ ‘’Earthly Branches’’ , ‘’Ganzhi‘’ ise ‘’Stems – Branches’’ olarak kabul edilmiştir. (176)
‘’Çörkü‘’ kelimesi ‘’sayı boncuğu’’, ‘’abaküs’’ anlamına gelen ve matematik sahasında
kullanılan Türkçe bir isimdir. (177) Bu sözcüğü GYÖD Yönteminde, akupunktur
yuvalarının hesabını yapmak amacıyla ona yeni mana yükleyerek ‘’Akupunktur
Yuva Seçme Çörküsü’’ şeklinde kabul edmek yadırganacak bir olay değildir.
Unutulmuş sözcüklere yeni manalar yükleyerek hayata geçirmek termenolojinin
beklentisidir.

Terim Kısaltma:
Çağımız teknolojisinin hızlı gelişmesi, sözlü ve yazılı ifadelerin de hızlı
anlatılmasını yani, kısa zaman içerisinde daha çok bilgilerin aktarılmasını
sağlamaya zorlamaktadır. Dolayısıyla, özel terimlerin gerektirdiği yerlerde
kısaltma şekillerinin kullanılması bir zorunluluk haline gelmektedir. Akupunktur
terimleri de elbette bundan müstesna değildir. Kısaltma kurallarını şöyle
sıralamak mümkün.
1. Birden çok kelimeden oluşan birleşik terimlerin kısaltma şekli, kelime üyelerinin
baş harflerinin büyük yazılmasıyla yapılır. Örneğin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geleneksel Çin Tıbı (GÇT)
Beş Nakil Yuva (BNY)
Gece Yarısı Öğlen Doluş (GYÖD)
Sap Kabul Yöntemi (SKY)
Dal Kabul Yöntemi (DKY)
Sekiz Sihirli Kaplumbağa Yöntemi (SSKY)
Sekiz Yüksek Uçma Yöntemi (SYUY)
Sekiz Gayri Damar (SGD)
Vali Damar (VD)
Bakan Damar (BD)
Atak Damar (AD)
Kemer Damar (KD)
Artı Zıp Damar (AZD)
Eksi Zıp Damar (EZD)
Artı Ayar Damar (AAD)
Eksi Ayar Damar (EAD)
12 Yan Damar (12YD)
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•

12 Kas Damar (12KD)

•

12 Cilt Damar (12CD)

Belli Hat-ağlara (meridyenlere) ait yuvalar adının kısaltması:
1. Tek heceli kelimeden oluşmuş hat-ağlara ait yuvalarda, kelimenin baş harfı
büyük, son harfı küçük yazılarak tire çekilir, sonra yuva sıra sayısı konularak
kısaltma yapılır.
Örneğin: Kalp Hattının 7. yuvası (Shen Men) : Kp -7.
2. İki kelimeden oluşmuş hat-ağlara ait yuvalar adının kısaltılmasında, birinci
kelimenin baş harfi büyük; ikinci kelimenin baş harfi küçük yazılır, tire çekilir
ardından yuva sıra sayısı konularak kısaltma yapılır. Örneğin:
•
•
•
•
•

Akciğer Hattının 1. yuvası (Zhong Fu) : Ac-1
Kalın bağırsak Hattının 4. yuvası (He Gu) : Kb-4
İnce bağırsak Hattının 3. yuvası (Hou Xi) : İb-3
Kalpzarı Hattının 6. yuvası (Nei Guan) : Kz-6
Üçodak Hattının 5. yuvası (Wai Guan) : Üo-5

• Safrakesesi Hattının 34. yuvası (Yang Ling Quan) : Sk-34
3. İki veya daha çok heceli kelimeden oluşmuş hat-ağlara ait
yuvalarda, birinci hecenin baş harfi büyük, ikinci hecenin baş harfi
küçük yazılır, tire çekilir, yuva sıra sayısı konularak kısaltma yapılır.
Örneğin: Dalak Hattının 6. yuvası (San Yin Jiao) : Dl-6
•

Mide Hattının 36. yuvası (Zu San Li) : Md-36

•

Böbrek Hattının 6. yuvası (Zhao Haı) : Br-6

•

Mesane Hattının 62. yuvası (Shen Mai) : Ms-62

4. Hat-ağları tam ismiyle, nitelikleriyle ifade etmek gerektiği durumlarda, kelime
üyelerinin baş harfi büyük yazılarak kısaltma yapılır. Örneğin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
162

Elin Çok Eksi Akciğer Hattı (EÇEACH )
(Shou Tai Yin Fei Jing - 手太阴肺经)
Elin En Artı Kalınbağırsak Hattı (EEAKBH)
(Shou Yang Ming Da Chang Jing - 手阳明大肠经)
Ayağın En Artı Mide Hattı (AEAMDH)
(Zu Yang Ming Wei Jing - 足阳明胃经)
Ayağın Çok Esi Dalak Hattı (AÇEDLH)
(Zu Tai Yin Pi Jing - 足太阴脾经)
Elin Az Eksi Kalp Hattı (EAEKPH)
(Shou Shao Yin Xin Jing - 手少阴心经)
Elin Çok Artı İncebağırsak Hattı (EÇAİBH)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Shou Tai Yang Xiao Chang Jing - 手太阳小肠经)
Ayağın Çok Artı Mesane Hattı (AÇAMSH)
(Zu Tai Yang Pang Guang Jıng - 足太阳膀胱经)
Ayağın Az Eksi Böbrek Hattı (AAEBRH)
(Zu Shao Yin Shen Jing - 足少阴肾经)
Elin Yok Eksi Kalpzarı Hattı (EYEKZH )
(Shou Jue Yin Xin Bao Jing 手厥阴心包经)
Elin Az Artı Üçodak Hattı (EAAÜOH)
(Shou Shao Yang San Jiao Jing手少阳三焦经)
Ayağın Az Artı Safrakesesi Hattı (AAASKH)
(Zu Shao Yang Dan Jing - 足少阳胆经)
Ayağın Yok Eksi Karaciğer Hattı (AYEKCH)

• (Zu Jue Yin Gan Jing - 足厥阴肝经)
5. Hat-ağların eksi-artı nitelikleri, gerekirse kaldırılarak kısaltılabilir. Örneğin:
•

Akciğer Hattı (ACH )

•

Kalınbağırsak Hattı (KBH)

•

Mide Hattı (MDH)

•

Dalak Hattı (DLH)

•

Kalp Hattı (KPH)

•

İncebağırsak Hattı (İBH)

•

Mesane Hattı (MSH) veya İdrarkesesi Hattı (İKH)

•

Böbrek Hattı (BRH)

•

Kalpzarı Hattı (KZH)

•

Üçodak Hattı (ÜOH)

•

Safrakesesi Hattı (SKH)

•

Karaciğer Hattı (KCH)

6. Akupunktur yuvalarının Çince adları özel isim olarak kabul edilmelidir.
Türkçe’ye çevirmenin lüzümü yoktur. Gerektirdiği yerlerde parantez içinde 2. tip
kısaltma şekline göre izah etmek kâfidir. Örneğin:
Shen Men - 神门 (Kp-7)
Zhong Fu - 中府 (Ac-1)
He Gu - 合谷 (Kb-4)
Hou Xi – 后溪 (İb – 3)
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Nei Guan - 内关 (Yp – 6)
Wai Guan - 外关 (Üo – 5)
Yang Ling Quan - 阳陵泉 (Sk – 34)
7. Akupunktur yuvalarının Çince adlarını belirtmek gerektirdiği yerlerde,
Çince Beijing lehcesine (Mandarin) göre, uluslarası kalıplaşan telaffuz şeklinin
belirtilmesine özen gösterilmelidir.
8. Tarafımca tavsiye edilen ‘’Hat–Ağ’’ terimi ancak ‘’经络 – Jing Luo’’ yani ‘’hat’’
ve ‘’ağ’’ damarlarının birlikte ifade edilmesi gereken yerlerde kullanılır. Genelde
sözde ‘’meridyen’’leri ifade ederken “hat-ağı” , ‘’hattı’’ veya ‘’hat’’ olarak kısaltmak
kâfidir. Örneğin:
•

Üçodak Hattı (ÜOH)

•

Safrakesesi Hattı (SKH)

•

Karaciğer Hattı (KCH)
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BİYOLOJİK SAAT AKUPUNKTURU
Dr. Nimetullah Reşidi1
Dünya Akupunktur Dernekleri Federasyonu (WFAS) Uzmanlar Komitesi Üyesi
WORLD JOURNAL OF ACUPUNCTURE–MOXIBUSTION Editörler Komitesi Üyesi
1

İnsan vücudunun Biyolojik Saati, herkesin kendine ait olan devrelik ritmik olaydır.
Bu olay, tüm canlılarda, hatta tek hücreli en basit canlılarda bile mevcuttur.
Mesela: uyumak, uyanmak, dışkı yapmak alışkanlıkları, vücut ısısı, kan basıncı,
kan şekeri, nabız, nefes, kalp atışı, hormon salgısı gibi fizyolojik faaliyetlerin
hepsi kendine özgü düzene göre değişirler. Şayet bu düzen ihmal edilirse, hafif
durumlarda hastalık; ağır durumlarda ölüm hadiseleri olabilir.
Demek ki, canlılar hayatta kalmak ve gelişmek için, kendi organizmasını
çevredeki devrelik değişime uydurmak zorundadır. Tüm canlılar, evrende güneş,
ay ve yıldızların çekimi, ışın ve ısının yayılması, hava basıncının değişmesi gibi
karışık değişikliklerin etkisine uyum sağlamak için, organizmalarının saat
ritmini geliştirmişlerdir. İnsanların yaşam şartları, fizyolojik faaliyetleri, patolojik
değişiklikleri hatta çeşitli tedavilere olan hassasiyetleri de bu ritmin denetimi ve
etkisi altındadır. Bu değişiklikler Yin-Yang (Eksi-Artı), Beş Madde, takvim değişimine
(Çin takviminde天干 Göksap ve 地支Yerdal olarak bilinir) göre oluşmuştur. Belli
devrelik özelliğe de sahiptirler.
Çin takviminde bir gün 12 Shichen (Vakit)’tir. Her vaktin içinde, insan vücudunun
hat-ağlarındaki (meridyenlerindeki) Canın akışı ve yuvaların açılıp kapanması
da özgün düzene sahiptir. Hangi hat-ağ, hangi yuva ne vakit açılır, hepsi hatağın yönü ve vaktine bağlıdır. Hat-ağlar içten organlara, dıştan el-ayaklara
bağlanmıştır. Her bir hat-ağ nisbi olarak bir organa uyumludur. Mesela: Karaciğer
hattı karaciğere; Mide hatttı ise mideye uyumludur. Dolayısıyla, hat-ağların
yürütülmesi, Eksi- Artı dengesinin sağlanması, besleyici ve koruyucu Canın (Ying
Qi ve Wei Qi) ayarlanması gibi olaylarının vücudun çeşitli kısımlarıyla olan ilişkisi
çok önemlidir.
Doktorların tavsiye ettiği ilaç örneklerine bakılırsa, hemen hemen hastaların
yaşam düzeniyle ilgili değişiklikleri iyi düşünülmeden, hepsinde bir günlük ilaç
miktarının üçe veya dörde bölünerek alınması önerilir. Sonuçta, ilacın verimi azalır,
hatta yan etkisi de ortaya çıkabilir. Bilhassa, bazı ilaçların içindeki zararlı maddeler
idrarla tamamen atılamadan, vücutta saklanarak, organizmayı zarara sokabilir,
hatta kanser yapıcı maddeleri oluşturabilir. Mesela: Sulfamid gurubundaki ilaçlar
ihtiva edildiğinde, idrarın kalevi (alkalik) niteliğinin, gündüzde kuvvetli, gecede
zayıf olduğu dikkate alınmalıdır.
Amerikalı bilginlerden Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young ‘ların
bu husustaki araştırmaları bu yılın Nobel Tıp Mükafatına erişmiştir. Onlar, büyük
beynin üst çekirdek bölgesinde (Regio nucleus superior cerebrum) insanın Biyolojik
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Saatini denetleyebilen bir nesnenin, daha doğrusu Epifiz salgı bezinin olduğunu;
onun, insanın uyuma ve uyanma devresini denetleyebileceğini keşfetmişler.
Geleneksel Çin Tıbbı’nda Sap-Dal Akupunkturu (干支针灸Stem-Branch
Acupuncture) olarak bilinen bu Biyolojik Saat Yöntemin özelliği, hastayı
zaman koşulu altında ele alarak, vücudun Artı-Eksi can (enerji) dolaşımı,
Beş madde yapısı, Hat-ağlar (meridiyeler) nöbeti, organların günlük ve
vakitlik çalışma nöbeti ve takvim vaziyetinin müsait olup olmadığına
göre en uygun, en verimli yuvaları (noktaları) seçerek tedavi etmektir.
Dolayısıyla, akupunktur eğitimini bu husus üzerinde yoğunlaştırmanın daha
cazip olacağı kanaetindeyim.

Biyolojik Saat (干支针灸Sap-Dal Akupunktur) Yöntemi Nokta Seçme Çörküsü (Abaküsü).

1999 da yayınlanan Pratik Bilgisayarlı Akupunktur adlı çeviri esrimde işte bu Biyolojik
Saat Yöntemi açıklanmıştır.
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ÇİN VE FRANSIZ KULAĞI ARASINDAKİ FARKLAR
Dr. Nimetullah Reşidi 1
Dünya Akupunktur Dernekleri Federasyonu (WFAS) Uzmanlar Komitesi Üyesi
WORLD JOURNAL OF ACUPUNCTURE–MOXIBUSTION Editörler Komitesi Üyesi
1

Tarih 1957 de, Fransız asıllı cerrah, Dr. Paul Nogier tarafından ‘’Kulak ceninin anne
rahimindeki ters şekli’’ başlıklı bir hologramın (Tam Görüntü) ortaya atılması,
ardından kulağa iğne batırılarak siyatik ağrısının iyileştirilmesi, uluslararası tıp
camiasının dikkatini çekmiş ve bir anda dünyayı akupunktur merakı sarmaya
başlamıştır. Bu olay Çinli hekimleri bile şaşırtmış, uzun zamandır gömülü kalmış
olan bu kulak akupunkturunu yeniden araştırmaya zorlamıştır.
Ne varki, kulak akupunktur Yöntemi çağımızda ‘’Çin Kulağı’’ ve ‘’Fransız Kulağı’’
olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye gibi birçok
Avrupa ülkesinde bilhassa Dr. Nogier‘n Fransız Kulağı’na önem verilmektedir.
Halbuki, böyle bir ayrımcılığa hiç gerek yoktur. En iyisi, aralarındaki incelikleri,
ortak noktaları iyice araştırarak, insan sağlığı için daha iyi hizmet etmenin
yollarını aramaktır. Çağımızın beklentisi de budur.

Çin Kulağı

Fransız Kulağı
http://shlll-video.wscdns.com/shlll/JLYS_XH0001_01/chapter/04.htm
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1. Omurga noktaların yerleşım farkı
Çin kulağındaki omurga noktaları

Fransız
kulağındaki
noktaları

omurga

Karşı çarkın (helix) orta çizgisinde.

Karşı çark ve karşı çark ayağının iç
kenarında
Boyun ve kuyruk omurgası arasındaki Karşı çarkı iç kenarı 3’e bölünür
çizgi 5’e bölünür
Alt 1/5 boyun; orta 3/5 göğüs ve bel; Üst 1/3 boyun; orta 1/3 göğüs; alt
üst 1/5 ise kuyruk omurgasıdır.
1/3 bel omurgasıdır. Karşı çarkın
alt ayağının alt kenarı ise sakral
omurgasıdır.

2. İç organ noktalarının yerleşım farkı
Noktalar

Çin kulağındaki yeri

Fransız kulağındaki yeri

Kalp

Kabuk (konka) boşluğunun
ortasında
Karşı çark ile karşı çark alt
ayağının
kesiştiği
kabuk
botunun üstünde
Kabuk boşluğunun dış üst
tarafında, Beyin sapı noktası ile
dalak noktasının ortasında
Üçgen çukurunun dibi ve
ortasında

Karşı çarkta, göğüs noktasının
dışı ve üstünde
Çarkın yükselen kısmında

Böbrek

Dalak

Rahim

Karşı çarkın üst ayağı, kalça
eklemi noktasının bulunduğu
yerde
Çarkın yükselen kısmında,
böbrek noktasının altında

3. Bacaklar ve iç cinsel organlar noktalarının yerleşım farkı
Bölgeler

Çin kulağındaki yeri

Bacaklar (alt
ekstremiteler)
İç cinsel sistem

Karşı çarkın üst ayağında Üçgen çukuru ve karşı
çark ın üst ayağında
Üçgen çukurunda
Kulağın çark bölgesinde
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4. Başkalar
Noktalar

Çin kulağındaki yeri

Fransız Kulağındaki yeri

İç kulak
İç burun

Kulak memesi 6.bolge ortasında Kulak kapakçığının ortasında
Kulak memesi iç taraf alt Kulak memesinin 7. bölgesinde
kısmında
Üst dudak Kulak memesi, alt çene noktası Dudak: Kulak memesi 6., 5., 9.
bölgeleri arasında
Alt dudak Kulak memesi, üst çene noktası

GELENEKSEL UYGUR TABABETİ; MİZACA GÖRE BESLENME
Muhammet Mustafa Çiftci1
1

Dr, Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi, KOCAELİ

ÖZET
Geleneksel Uygur tababeti dört madde teorisi üzerine kurulmuştur. Ateş, hava,
toprak ve su maddelerinin zıt özelliklerinin karşılıklı etkileşmesi sonucunda
mizaçlar oluşur. Bu durumun insan vücuduna etkileri sonucunda safra, kan,
sevda ve balgam sıvıları oluşur. Bu teori üzerine kurulu olan Geleneksel Uygur
tababetinde mizaca göre beslenme tedavinin en önemli aşamasını oluşturur. Bu
derlemede Geleneksel Uygur tababetinde mizaca göre beslenmenin önemi ve
beslenme Yöntemleri özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uygur Tababeti, Mizaç, Beslenme

TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE; ACCORDING TO THE
HUMAN TEMPERAMENT
ABSTRACT
The traditional Uyghur medicine is based on four matter theory. Temperament arise
as a result of mutual interaction of the opposite features of fire, air, soil and water.
As a result of this state of affects on human body, black bile, blood, yellow bile and
phlegm fluids are formed. According to the traditional Uyghur medicine, nutrition
is the most important stage of cure. This review summarizes the importance and
nutrition Methods of traditional Uyghur medicine according to temperament.
Key Words: Uyghur Medicine, Temperament, Nutrition
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KUPA TEDAVISININ AĞIR METAL DÜZEYLERINE ETKISININ
ARAŞTIRILMASI: ÖN SonuçLAR
Süleyman Ersoy1, Ali Ramazan Benli1
Karabük Üniversitesi,Karabük Eğitim veAraştırma Hastanesi Aile Hekimliği ABD,Karabük

1

ÖZET
Amaç
Kupa tedavisi geleneksel tedavilerden biridir.Literatürde wet cupping ( hijama)
şeklinde geçmektedir. Bu çalışmada kupa tedavisinin ağır metal düzeylerine
etkisi araştırıldı.

Yöntem
Karabük EAH Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezine gelen sağlıklı gönüllülere
birer ay ara ile toplam 3 kez kupa uygulaması yapıldı. Birinci kupa uygulamasından
önce ve 3. kupa uygulamasından sonra venöz kan örnekleri alındı. Numunelerdeki
ağır metal düzeyleri Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)
cihazında çalışıldı. Sonuçların değerlendirilmesinde Paired T testi ve Wilcoxon
Signed Runk testi kullanıldı.

Bulgular
Çalışmaya alınan 20 bireyin tamamı erkek hasta olup yaş ortalaması 40,10’du.
Kupa tedavisi öncesi ve 3 seans tedavi sonrası ağır metal düzeyleri hesaplanmıştır.
Alüminyum, kurşun ve silisyumda anlamlı düşüş gözlenmiştir.

Sonuç
Bu çalışmanın sonucu kupa tedavisinin ağır metal vücuttan atılmasında
yeni bir tedavi metodu olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Yeterli
veri elde edilemediği için çalışmaya 20 birey daha eklenerek tamamlanması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kupa tedavi, Ağır metal, Venöz kan

EFFECT OF WET CUPPING THERAPY ON HEAVY METAL
LEVELS: PRELIMINARY Results
Suleyman Ersoy1,Ali Ramazan Benli1
Karabuk University Karabuk Education and Research Hospital Department of Family Medicine,Karabuk.
1
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ABSTRACT
Objective
Wet Cupping Therapy (WCT) or Hijama is one of the traditional treatments. In
this study, the effect of WCT on heavy metal levels was investigated.

Methods
Healthy volunteers were applied three sessions of WCT at one month intervals
consecutively.Venous blood samples were taken before the first and after the third
application. The heavy metal levels in the samples were studied in an Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) instrument. Paired T test and Wilcoxon
Signed Runk test were used to evaluate the Results.

Results
All of the 20 individuals allocated in the study were male and the mean age was
40.10 years. Significant decrease was observed in aluminum, lead and silissium levels

Conclusion
This study suggests thatWCT may be used as a new Method for disposing heavy metals.Due to insufficient data we’re planning to add 20 more individuals to the study
Key Words: Wet Cupping Therapy,Heavy metals,Venous blood

Giriş
2000’li yıllar ile beraber geçtiğimiz yüzyılda popülaritesini yitirmiş ve bir kısmı da
psödo bilim denilerek terkedilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına
ciddi anlamda bir geri dönüş başladı. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) de
Geleneksel tıp ile alakalı yayınladığı stratejisinde bu uygulamaların günümüz
tıbbına entegrasyonunun önemine dikkat çekmekte(1). Kupa tedavisi kökü eski
Mısır’a kadar dayanan ve Geleneksel Anadolu Tıbbı olarak tanımlayabileceğimiz
Grekoromen, Selçuklu ve Osmanlı tıbbı uygulamalarında geniş yer bulan
geleneksel bir tedavi metodudur. Kupa tedavisi kuru ve yaş kupa olmak üzere
ikiye ayrılmakta ve yaş kupa tedavisi Arapça hicama kökünden gelen hacamat
ismiyle de anılmaktadır.
Bu çalışmamızda kupa tedavisinin sağlıklı gönüllülerde ağır metal düzeyine olan
etkisini araştırdık.

Metod
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Getat merkezine koruyucu maksatlı
hacamat olmak için başvuran sağlıklı gönüllülerden bir grup çalışmaya dâhil
edildi. Dâhil edilme kriterleri 18-55 yaş arası olmak, demir çelik endüstrisi çalışanı
olmak ve eşlik eden herhangi bir kronik hastalığı bulunmamak olarak belirlendi.
Kronik bir hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar ve Getat merkezimize herhangi
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bir herhangi bir rahatsızlığının tedavisi için başvuranlar çalışmaya alınmadı.
Çalışmaya katılan tüm bireylerin yazılı onamları alındı. Bu hastalara birer ay ara
ile toplam 3 kez kupa uygulaması yapıldı. Birinci kupa uygulamasından önce ve 3.
kupa uygulamasından sonra venöz kan örnekleri alındı.Ayrıca ilk kupa uygulaması
esnasında kupa kanından da örnek alındı. Numunelerdeki ağır metal düzeyleri
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) cihazında çalışıldı.
Aliminyum (Al), Krom(Cr), Mangan(Mn), Demir (Fe), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko
(Zn), Arsenik (As), Molibden (Mo), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Civa (Hg) ve
Kurşun (Pb) olmak üzere toplamda 13 farklı ağır metal düzeyi ölçüldü. Sonuçların
değerlendirilmesinde Paired T testi ve Wilcoxon Signed Runk testi kullanıldı.
Çalışmamız Karabük Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun 1/5 sayı ve
09.01.2018 tarihli kararıyla onaylandı.

Kupa Uygulama Tekniği
DU 14:Servikal 7.omur ,UB 42:Torakal 3.Vertebranın sağ ve sol 3’er jun laterali,
UB 46:Torakal 7. Vertebranın Sağ ve sol 3’er jun laterali olmak üzere toplam 5
noktadan her hastaya kupa tedavis uygulandı.(Resim 1)
Resim 1: Kupa uygulama noktaları

Bulgular
Çalışmaya alınan 20 bireyin tamamı erkek hasta olup yaş ortalaması: 40.10 (29-49)
yıl, ortalama çalışma süresi ise 14.21 (6-22) yıldı. Kupa tedavisi öncesi ve 3 seans
tedavi sonrası alınan venöz kan örneklerindeki ağır metal düzeyleri hesaplandı.
3.kupa uygulamasını takiben ölçülen venöz değerlerde çalışmamızda ölçtüğümüz
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13 farklı ağır metalden Arsenik dışındaki tüm metal seviyelerinde inisyel değerlere
kıyasla düşüş gözlendi.(Tablo 1).
Ancak
ölçümü
yapılan
ağır
metallerden
Al(p=0,007),Cr(p=0,016),Mn(p=0;039),Fe(p=0,001) ve Sb(p<0,001) olmak üzere
5’inde gözlenen düşüşler istatistiki olarak anlamlıydı.(Tablo 2) As seviyesinde
ise artış gözlendi.(p=0,001)
Ayrıca ilk seans kupa uygulaması esnasında kupa kanından alınan örneklerdeki
ağır metal düzeyleri (H)ile uygulama öncesi alınan venöz kandaki (V1) ağır metal
düzeyleri de karşılaştırıldı.Çalışılan 13 ağır metalden Mn,Fe,Ni ve Hg’nın kupa
kanında (H) ölçülen seviyeleri venöz kana (V1) göre anlamlı derecede yüksek
bulundu.

Sonuç
Literatürde Kupa tedavisinin ağır metal düzeyleri üzerine etkisini araştıran tek
çalışmaya rastladık Al,Pb,Hg ve Ag olmak üzere 4 farklı ağır metalin çalışıldığı
bu araştırmada yalnızca kupa kanı ile uygulama öncesi alınan venöz kanındaki
seviyeler karşılaştırılmış ve ölçümleri yapılan tüm metaller kupa kanında anlamlı
oranda yüksek bulunmuş(2).Bu çalışmaya ek olarak bizim araştırmamızda
kupa uygulaması öncesi ve sonrası alınan venöz kan numunelerinde de ağır
metal seviyelerini çalışmamız ve tedavi sonrası düşüşleri göstermemiz kupa
tedavisinin ağır metallerin vücuttan atılmasında yeni bir tedavi metodu
olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. İstatiksel olarak daha anlamlı
veriler elde etmek amacıyla çalışmaya 20 birey daha ekleyerek tamamlamayı
planlanmaktayız.
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Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21
Pair 22
Pair 23
Pair 24
Pair 25
Pair 26

ALV1
ALV2
ALV1
ALH
CRV1
CRV2
CRV1
CRH
MNV1
MNV2
MNV1
MNH
FEV1
FEV2
FEV1
FEH
NIV1
NIV2
NIV1
NIH
CUV1
CUV2
CUV1
CUH
ZNV1
ZNV3
ZNV1
ZNV2
ASV1
ASV2
ASV1
ASH
MOV1
MOV2
MOV1
MOH
CDV1
CDV2
CDV1
CDH
SBV1
SBV2
SBV1
SBH
HGV1
HGV2
HGV1
HGH
PBV1
PBV2
PBV1
PBH

Tablo 1: Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
20,3260
20
18,43986
7,2115
20
5,31262
20,3260
20
18,43986
35,3640
20
26,81686
2,3765
20
2,57364
,9250
20
,65733
2,3765
20
2,57364
2,4210
20
1,90001
12,6320
20
11,36884
7,4455
20
3,63200
12,6320
20
11,36884
48,7900
20
38,42551
441380,0000
20
266879,50290
209526,0000
20
51116,56487
441380,0000
20
266879,50290
126443,6430
20
46402,90557
2,5135
20
1,67067
1,6660
20
1,21256
2,5135
20
1,67067
1,3295
20
,55134
1052,6750
18
566,62573
1016,8500
18
227,08518
1052,6750
18
566,62573
1066,6256
18
308,49850
6452,6667
18
3263,70814
6408,0556
18
1432,54432
6452,6667
18
3263,70814
7655,5167
18
2575,56005
2,8755
20
1,00604
4,2640
20
,36358
2,8755
20
1,00604
3,9160
20
1,66653
6,2945
20
9,59823
2,1550
20
1,09734
6,2945
20
9,59823
5,7965
20
3,92756
2,0875
20
3,04739
1,0635
20
,71178
2,0875
20
3,04739
2,7305
20
4,64111
10,5500
20
3,40085
6,6350
20
2,72619
10,5500
20
3,40085
13,9440
20
6,05734
,1967
18
,10627
,1650
18
,13263
,1967
18
,10627
1,0361
18
,98693
45,3839
18
21,62752
42,9983
18
9,72465
45,3839
18
21,62752
45,6633
18
14,34570

V1:Kupa Tedavisi öncesi venöz kanda ölçülen ağır metal düzeyi
V2:Kupa Tedavisi sonrası venöz kanda ölçülen ağır metal düzeyi
H: Kupa kanında ölçülen ağır metal düzeyi
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Std. Error Mean
4,12328
1,18794
4,12328
5,99643
,57548
,14698
,57548
,42485
2,54215
,81214
2,54215
8,59221
59676,07102
11430,01138
59676,07102
10376,00512
,37357
,27114
,37357
,12328
133,55496
53,52449
133,55496
72,71379
769,26339
337,65393
769,26339
607,06532
,22496
,08130
,22496
,37265
2,14623
,24537
2,14623
,87823
,68142
,15916
,68142
1,03778
,76045
,60959
,76045
1,35446
,02505
,03126
,02505
,23262
5,09766
2,29212
5,09766
3,38131
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ALV1 - ALV2
ALV1 - ALH
CRV1 - CRV2
CRV1 - CRH
MNV1 - MNV2
MNV1 - MNH
FEV1 - FEV2
FEV1 - FEH
NIV1 - NIV2
NIV1 - NIH
CUV1 - CUV2
CUV1 - CUH
ZNV1 - ZNV3
ZNV1 - ZNV2
ASV1 - ASV2
ASV1 - ASH
MOV1 - MOV2
MOV1 - MOH
CDV1 - CDV2
CDV1 - CDH
SBV1 - SBV2
SBV1 - SBH
HGV1 - HGV2
HGV1 - HGH
PBV1 - PBV2
PBV1 - PBH

19,29528
38,92072
2,44178
3,15459
10,44013
39,15138
256753,58860
253788,10790
2,07701
1,76317
551,74534
498,23661
3330,77200
2858,73709
1,09012
1,87040
10,10536
10,04333
2,57996
3,16769
3,99263
7,37577
,16155
,97799
20,45803
22,87845

Tablo 2: Paired Samples Test
13,11450
-15,03800
1,45150
-,04450
5,18650
-36,15800
231854,00000
314936,35700
,84750
1,18400
35,82500
-13,95056
44,61111
-1202,85000
-1,38850
-1,04050
4,13950
,49800
1,02400
-,64300
3,91500
-3,39400
,03167
-,83944
2,38556
-,27944

D
4,31456
8,70294
,54600
,70539
2,33448
8,75452
57411,84776
56748,74610
,46443
,39426
130,04762
117,43549
785,07049
673,81079
,24376
,41823
2,25963
2,24576
,57690
,70832
,89278
1,64927
,03808
,23051
4,82200
5,39250

tf
3,040
-1,728
2,658
-,063
2,222
-4,130
4,038
5,550
1,825
3,003
,275
-,119
,057
-1,785
-5,696
-2,488
1,832
,222
1,775
-,908
4,385
-2,058
,832
-3,642
,495
-,052

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
17
17

Sig 2 (p)

0,007
0,100
0,016
0,950
0,039
0,001
0,001
0,000
0,084
0,007
0,786
0,907
0,955
0,092
0,000
0,022
0,083
0,827
0,092
0,375
0,000
0,054
0,417
0,002
0,627
0,959

Sig. (2-tailed)

,007
,100
,016
,950
,039
,001
,001
,000
,084
,007
,786
,907
,955
,092
,000
,022
,083
,827
,092
,375
,000
,054
,417
,002
,627
,959
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Ortalama
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16
Pair 17
Pair 18
Pair 19
Pair 20
Pair 21
Pair 22
Pair 23
Pair 24
Pair 25
Pair 26

V1:Kupa Tedavisi öncesi venöz kanda ölçülen ağır metal düzeyi

V2:Kupa Tedavisi sonrası venöz kanda ölçülen ağır metal düzeyi

H: Kupa kanında ölçülen ağır metal düzeyi
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USNIC ACID CAUSES APOPTOTIC-LIKE DEATH IN LEISHMANIA
MAJOR, L. INFANTUM AND L. TROPICA
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Kirikkale, Turkey
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3
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4
Department of Medical and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Near East
University, Nicosia, North Cyprus.
1

Leishmaniasis, a deadly parasitic infection, threatens many people worldwide. The
main drugs for treatment of leishmaniasis are pentavalent antimonials. Since the
high cost, toxicity and resistance are drawbacks of current treatment options, it is
necessary to found safer and more effective new anti-leishmanial drugs. The Aim
of this study was to enable to usnic acid as a new candidate pharmaceutical drug
for treatment of leishmaniasis. We have evaluated the anti-leishmanial activity of
usnic acid, secondary metabolites of lichen, on Leishmania spp. promastigotes.
Different doses of usnic acid concentrations (0,1-100 μM) were applied to each well
for 48 hours for three different species. The experiment was repeated with DMSO
as negative control. At the end of the incubation period, MTT was applied to the
parasites for 4 hours at 25 °C in 5% CO2 incubator. Each experiment was repeated
three times for calculating arithmetic average. Significance levels were determined by
Student’s t-test. As a result of this study, usnic acid was effective against Leishmania
major, L. infantum, L. tropica promastigotes (IC50=10.76 µg/mL, 13.34 µg/mL and
21.06 µg/mL, respectively). Also, we demonstrated a novel mechanism by which
usnic acid inhibited proliferation and caused apoptosis, usnic acid down-regulated
the level of Bcl-2 gene expression and up-regulated p53, Bax, Casp-3 and Casp-9
gene expression. The present study fully reveals that usnic acid plays a critical role
in usnic acid-induced apoptotic process in Leishmania species. Therefore usnic acid
is easily accessible and inexpensive agent that can be considered as an alternative
therapeutic agent for Leishmania infections.
Keywords: Leishmania, lichen, usnic acid, qRT-PCR, apoptosis
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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HEKİMLERİN GELENEKSEL,
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI İLE
İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI
Ayşegül TEKÇİ 1,Tahsin ÇELEPKOLU1
1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilimdalı

Amaç
Dünya genelinde geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tedavi (GTAT) kullanımı
her geçen gün artmaktadır. Hekimlerin bu konuda bilgi sahibi olması
tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin olumsuz etkilerinin azaltılması ve bu
tedavilerden maksimum yarar sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu
çalışma hekimlerin geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tedavi konusunda bilgi
ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırmanın örneklemini Dicle üniversitesi hastanesi dâhili ve cerrahi
birimlerinde çalışan 200 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri,
araştırmacı tarafından literatür taraması sonucu hazırlanan soru formu kullanılarak
toplanmıştır. Soru formu katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, geleneksel
tamamlayıcı alternatif tıp uygulamaları ile ilgili bilgi ve tutumlarını ölçen soruları
içermektedir. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 18.0 for windows
istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular
Katılımcıların %66’sı erkek, %34’ü kadındı. Katılımcıların %70’i dâhili, %30’u
cerrahi tıp bilimlerinde görev yapmaktaydı. Katılımcıların yaş ortalaması
29.21±2.93 yıl (min 24-max 45)idi. Asistan hekimlerin %81’i GTAT Yöntemleri ile
ilgili kurs, eğitim almak istemektedir. Egzersiz, beslenme düzeni, masaj tedavisinin
hekimlerin en çok bildiği GTAT Yöntemleri olduğu belirlenmiştir. Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde 15 farklı uygulamaya yer
verilmiştir. Bu yönetmelikte yer alan tedavilerden en çok eğitim alınmak istenen
tedaviler akupunktur, müzikterapi, ozon, hipnoz, fitoterapi olarak bulunmuştur.
En az eğitim almak istenilenler ise kayropraktik, osteopati, apiterapi, proloterapi,
larva uygulaması olarak bulunmuştur.

Sonuç
Çalışmamıza katılanların GTAT Yöntemleri hakkındaki bilgi düzeyleri düşüktü.
Günümüzde toplumun GTAT Yöntemlerine olan geniş ilgisi ve sağlık çalışanlarının
GTAT’a yönelik olarak pozitif tutumları göz önünde bulundurularak, bu Yöntemler
hakkında bilgilendirici eğitim verilmesi düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, doktorlar, bilgi ve tutum
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DO WE HAVE AN EVIDENCE FOR COMPLEMENTARY &
ALTERNATIVE MEDICINE IN MENTAL HEALTH APPLICATIONS?
M. Alper ÇINAR, Bursa Ilker Celikcan Pyhsical Therapy & Rehabilitation Hospital,
Department of Psychiatry Bursa/TURKEY
Leyla SARIKAYA, Ankara University, Social Sciences Institute, Ankara/TURKEY

Objective
We tried to examine the current evidence level for the CAM applications in mental
health to shed light on this area for future directions.

Methods
We used a search query for a PubMed search to find out the relevant publications,
using CAM modalities in mental health, with no language and date limits. After we
refine the search Results regarding relevance, we examined the publications for level
of evidence.

Results
Two hundred and thirty five publications were found by the search query and 112 of
them were classified for level of evidence (LOE). Approximately nine percent of the
publications are in LOE 1 category (n=10). Majority of the publications (n=31) are in
the LOE 5 category.

Discussion
Results showed, body of evidence is grooving. But Results also showed the LOE in the
CAM area presents there is still need of strong evidence obtained from meta-analyses and randomized-controlled studies.
Key words: Complementary and alternative medicine, mental health, psychiatry,
evidence

DİRENÇLİ BİR FASİYAL PARALİZİ OLGUSUNDA
AKUPUNKTUR İLE ÇÖZÜM
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZKAN, Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Sinem GÖKÇE KÜTÜK, Aydın Devlet Hastanesi

Giriş
İlk defa 1800’lü yıllarda Sir Charles Bell tarafından tanımlananan Bell Paralizisi
monofazik akut başlangıçlı 7. Kranial sinirin periferik dalının felcidir. Tüm
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fasiyal paralizilerin %60-70’ini oluşturur, Bell paralizisi etyolojisinde viral
hastalıkların oluşturduğu fasiyal sinir ödemine sekonder gelişen fasiyal sinir
demiyelinizasyonu yer alır. Herpes simplex virüs en sık saptanan viral ajandır (1,
2, 3). Tanı öncelikle anamnez ve ﬁzik muayeneye göre koyulur. 10 gün kortizon,
antiviral, antienflamatuar ilaç tedavileri kombine olarak ve sonra da fizik tedavi
uygulanır (1, 2, 3). Tedavide uyku sırasında göz ilaçla korunur ve kapatılır.
Prognoz: Fasiyal sinir paralizilerinde bir yıla kadar düzelme beklenir. Hastaların
yaklaşık %80-85’inde ilk üç ay içerisinde spontan ve tam iyileşme görülürken,
%15-20’sinde haﬁf, %5’inde ise ciddi sinir hasarı kalabilir. Total paralizi, ileri
yaş, ağrıva Ramsey Hunt sendromunun (Herpes Zoster Oticus) olması, 3 hafta
içinde iyileşmenin olmaması, ek sistemik hastalıkların olması, sekonder Fasiyal
paraliziye yol açan durumların olması ve kas aktivasyon potansiyelinde %50’den
fazla azalma olması Bell Paralizisi’nde kötü prognostik faktörlerdir. (1, 2, 3)

Amaç
4 hafta ilaç tedavisi, 4 hafta fizik tedavi alan fakat iyileşmeyen Periferik fasiyal
paralizi olgusunda uygulanan akupunktur etkinliğinin vurgulanması

Olgu
28 yaşında, kadın, Bell paralizi House-Breckman Evre 6 tanısı ile kortikosteroid ve
antiviral ajanla ve takibinde 4 hafta fizik tedavi galvanik akım, egzersiz tedavisi
uygulandı. 8 hafta sonra, House –Breckman Evre 4 olan şikâyetleri devam eden
hastaya akupunktur tedavisi uygulandı. Akupunktur tedavisinde, lokal ve distal
akupunktur noktaları, kulakta, vücutta ve yüzde kullanıldı. Kulak akupunkturu,
kulak dedeksiyonu ile iki seans uygulandı. 6 seans vücut ve yüz akupunktur
noktalarına elektro-akupunktur uygulandı. 10 seans içinde, felçli yüz yarısında
tamamen düzelme oldu.

Sonuç
Klinik ve elektrofizyolojik daha çok çalışmalarla, akupunkturun Bell paralizisindeki
etkinliği gösterilmelidir.
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THE ACUTE BENEFIT OF THE PROLOTHERAPY PROCEDURE
FOR THE PATIENT WITH LOW BACK PAIN IN THE EMERGENCY
DEPARTMENT
Sedat BİLGE1
Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Gülhane Training
and Research Hospital, Ankara-Turkey
1

Introduction
Prolotherapy is routinely used in the treatment of subacute and chronic low back
pain. In this study, we aimed to investigate the efficacy of prolotherapy in the treatment of acute low back pain.

Case
A 46-year-old male patient presented to emergency department with low back pain.
He had been diagnosed as L4-L5 disc hernia. The vital signs of the patient were stable and the range of motion was limited due to the pain. The patient’s pain level was
determined to be 10 according to the Numeric Rating Scale (NRS). 8 mg Morphine
Sulfate IV was infused. NRS was evaluated as 7 after 2 hours of injection. Prolotherapy was applied. The pain passed after 15 minutes and NRS was defined as 2 following 1 hour of prolotherapy. Patient without neurological deficit was discharged.

Discussion
Prolotherapy may be an alternative treatment choice for relieving the patient’s low
back pain in the emergency department.
Keywords: Prolotherapy, Low back pain, Emergency Department

ACİL SERVİSTE BEL AĞRISI OLAN HASTADA PROLOTERAPİ
PROSEDÜRÜNÜN AKUT YARARI
Sedat BİLGE1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği,
Ankara-Türkiye
1

Giriş
Proloterapi, subakut ve kronik bel ağrısının tedavisinde rutin olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, akut bel ağrısı tedavisinde proloterapinin
etkinliğini araştırmayı Amaçladık.
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Olgu
46 yaşında erkek hasta bel ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. L4-L5 disk
hernisi tanısı almıştı. Hastanın yaşamsal Bulguları stabildi ve ağrı nedeniyle bel
eklem hareket açıklığı kısıtlıydı. Sayısal Değerlendirme Ölçeğine (NRS) göre
hastanın ağrı düzeyi 10 olarak belirlendi. 8 mg Morfin Sülfat IV infüze edildi.
Enjeksiyondan 2 saat sonra NRS 7 olarak değerlendirildi. Proloterapi uygulandı.
Proloterapiyi takiben ağrı 15 dakika sonra geçti ve 1 saat sonra NRS 2 olarak
tanımlandı. Nörolojik defisiti olmayan hasta taburcu edildi.

Tartışma
Proloterapi, acil serviste hastanın bel ağrısını hafifletmek için alternatif bir tedavi
seçeneği olabilir.
Anahtar Kelimeler: Proloterapi, Bel ağrısı, Acil Servis

ECZACILARIN PROBİYOTİK KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ
ve DAVRANIŞLARI
Elif Özözen Şahin1, Selma Altındiş2, Gökhan Küçükkara3, Elmas Pınar Kahraman3,
Mustafa Altındiş1,3,4
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya

1

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya

2

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Enstitü Anabilim
Dalı, Sakarya
3

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

4

ÖZET
Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan probiyotikler
hakkında sağlık çalışanlarının yeterli bilgi sahibi olması gereklidir. Bu çalışma
eczacıların probiyotik konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla
planlanmıştır. Sakarya’da görev yapan eczacılardan, demografik veriler ve
probiyotik içerik, kullanım ve davranışlarını belirlemeye yönelik bilgiler 20
sorudan oluşan anket formu ile yüz yüze görüşme Yöntemi ile alınmıştır.
Çalışmaya gönüllü 97 eczacı katılmıştır. Katılımcıların %56,7’i kadın, %81,4’ü 2240 yaş aralığında olup eczacıların %89,7’si lisans, diğerleri lisansüstü düzeyinde
eğitim gördüklerini belirlenmiştir. Eczacıların %42,3’ü 4-10 yıl tecrübeye sahip
olduklarını bildirmişlerdir. Probiyotik kullanmada etkili olan faktörleri katılımcılar
reklamlar %24,7, sağlık sorunu %15,5 ve okulda alınan eğitimler %13,4 şeklinde
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sıralamıştır. Katılımcıların %51,5’i probiyotikler konusunda yeterli bilgiye sahip
olduğunu düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların %70,1’i probiyotikler içindeki
mikroorganizmaları bildiğini belirtmişlerdir. Probiyotik kullandığını ifade
eden 53 eczacının 29’u haftada en az bir kere probiyotik aldıklarını, %42,3’ü
probiyotiklerden yarar gördüklerini belirtmiştir. Probiyotiklerin sağlık üzerine
olumlu etkilerini gösteren çalışmaların her geçen gün artmasına paralel olarak
probiyotiklerin akılcı kullanımı üzerine de bilgilendirme gerekliliği olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: probiyotikler, eczacı, anket çalışması

KNOWLEDGE and BEHAVIORS of PHARMACISTS towards
PROBIOTIC USING
Health professionals should have adequate knowledge of probiotics that play an
important role in the protection and development of health. This study was planned
to determine the knowledge and attitudes of the pharmacists on the probiotic topic.
Demographical data and information on the probiotic content, usage and behavior of pharmacists working in Sakarya were collected through face-to-face interview
with a questionnaire consisting of 20 questions. 97 volunteer pharmacists participated in the study. 56,7% of the participants were women, 81,4% were in the age range of 22-40 years, and 89,7% of pharmacists were educated at undergraduate level
and others at postgraduate level. 42.3% of the pharmacists reported having 4-10
years of experience. Factors influencing the use of probiotics were ad recommendation 24.7%, health problem 15.5% and 13.4%, respectively. 51.5% of the participants
think that they have sufficient knowledge about probiotics. In addition, 70.1% of
participants reported that they knew microorganisms in probiotics. Of the 53 pharmacists who stated that they were using probiotics, 29 reported receiving probiotics
at least once a week and 42.3% benefited from probiotics. Parallel to the ever-increasing work of probiotics, which have a positive effect on health, it has been shown
that informing about the rational use of probiotics is also necessary.
Key words: probiotics, pharmacist, questionnaire study.

Giriş
“Pro” ve “biota” olmak üzere iki kısımdan oluşan probiyotik terimi “for life”
(yaşam için) anlamını taşımakta olup, antibiyotik teriminin anlamca karşıtıdır
(Coşkun, 2006). Probiyotikler sağlıya faydalı, canlı bakteri içeren yiyecekler olarak
tanımlanır (Kaleli, 2007). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından “yeterli miktarda uygulandığında, konak üzerinde sağlık
açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlanmaktadır.
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Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan probiyotikler
hakkında sağlık çalışanlarının yeterli bilgi sahibi olması gereklidir. Eczacılar
ise probiyotiklerin doğru bilgiler ile kullanılmasında zincirin en önemli
halkalarındandır. Bu çalışma eczacıların probiyotik konusundaki bilgi ve
tutumlarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.

Materyal ve Metot
Sakarya’da görev yapan eczacılardan, demografik veriler ve probiyotik içerik,
kullanım ve davranışlarını belirlemeye yönelik bilgiler 20 sorudan oluşan anket
formu ile yüz yüze görüşme Yöntemi ile alınmıştır. Tüm anketler isimsiz olarak
dolduruldu ve katılımcılar cevap vermek istemedikleri soruları atlayabildiler.
Çalışmaya gönüllü 97 eczacı katılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 24.0
paket programı kullanılmıştır. Ortalama ve standart sapmaları içeren tanımlayıcı
veriler ankete verilen cevaplar ile hesaplanmıştır. Her soru ile ilgili mutlak ve %
değerleri gösteren tablolar hazırlanmış ve gerekli aritmetik ortalamalar alınmıştır.

Bulgular
Çalışmaya 88 özel eczane ve 9 kamu hastanesinde eczacı olarak çalışan
toplam 97 birey katılmıştır. Katılımcıların %56,7’i kadın, %81,4’ü 22-40 yaş
aralığında olup eczacıların %89,7’si lisans, diğerleri lisansüstü düzeyinde
eğitim gördüklerini belirlenmiştir. Eczacıların %42,3’ü 4-10 yıl tecrübeye sahip
olduklarını bildirmişlerdir. Probiyotik kullanmada etkili olan faktörleri katılımcılar
reklamlar tavsiye %24,7, %11,3, sağlık sorunu %15,5 ve okulda alınan eğitimler
%13,4 şeklinde sıralamıştır. Katılımcıların %51,5’i probiyotikler konusunda yeterli
bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların %70,1’i probiyotikler
içindeki mikroorganizmaları bildiğini belirtmişlerdir. Probiyotik kullandığını
ifade eden 53 eczacının 29’u haftada en az bir kere probiyotik aldıklarını, %42,3’ü
probiyotiklerden yarar gördüklerini belirtmiştir.

Şekil 1. Anket Sonuçlarının dağılımları
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Sonuç
Genel olarak, probiyotik kullanımının eczacılar arasında yaygın olduğunu, çoğu
katılımcının probiyotik kavramı ile ilgili az veya çok bilgi sahibi olduklarını
bulduk. Bununla birlikte, katılımcıların yarıdan fazlasının ev turşusunun doğal bir
probiyotik ürün olduğunu bildikleri saptanmıştır.
Probiyotik ürün kullanan eczacıların yüzde doksandan fazlası kullandığı ürünün
ambalajını okumakta olduğu bulunmuştur. Katılımcıların büyük bir kısmı da bu
ürünlerin gribe karşı bir koruma sağladığını düşündüğü saptanmıştır. Fonksiyonel
gıda olarak değerlendirilen probiyotiklerin gastrointestinal sağlık açısından
önemli etkileri mevcuttur. Probiyotik mikroorganizmanın türü, preparatlar
içerisindeki dozu, hangi durumlarda kullanılması gerektiği gibi birçok bilgi
eczacıların hâkim olması gereken konulardır.
Sonuç olarak probiyotiklerin sağlık üzerine olumlu etkilerini gösteren çalışmaların
her geçen gün artmasına paralel olarak probiyotiklerin akılcı kullanımı üzerine de
bilgilendirme gerekliliği olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanları ve eczacıların bu
bilgileri aktarmada temel etken olduğu akılda tutularak çeşitli eğitimler aracılığı
ile mevcut bilgilerin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bunlar sonucunda sağlıklı beslenme açısından probiyotik ürünlerin tüketiminin
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması konusunda gerekli politikalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu Sonuçlar göz önünde tutularak sağlıklı ve dengeli beslenmede
vazgeçilmez gıdalardan biri olan probiyotikler hakkında teşvik edici faaliyetler
düzenlenmelidir. Böylelikle, eczacıların ve dolayısıyla halkın bilinçlendirilmesi
sağlanacaktır.

KAYNAKLAR
Coşkun, T. (2006). Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.
49: 128-148.
Kaleli, İ.(2007). Probiyotiklerin Etki Mekanizması. Antibiyotik ve Kemoterapi
Derneği Dergisi. 21 (Ek 2): 238- 242.
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PHARMACISTS ATTITUDES AND KNOWLEDGE FOR THE USE
OF PROBIOTICS
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Mustafa Altındiş1,3
Sakarya University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology,
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Introductıon&AimS
Health professionals should have adequate knowledge of probiotics that play an important role in the protection and development of health. Pharmacists are the most
important chain in the chain of using probiotics with appropriateknowledge. This
study was planned to evaluatepharmacists’ knowledge and attitudes of probiotics.

Methods
Demographical data and information on the probiotic content, usage and behavior of pharmacists working in Sakarya were collected through face-to-face interview
with a questionnaire consisting of 20 questions. 97 volunteer pharmacists participated in the study. In the evaluation of the data, SPSS 24.0 package program was used.

Results
Of 97 surveys, 88 (90,7%) private pharmacies and 9 (9,3%) pharmacists in public
hospitals participated in the study. Of the participants, 56.7% (n = 55) were women, 81.4% (n = 77) were in the age range of 22-40 years and 89.7% (n = 87) of the
pharmacists were undergraduate and others were studying at postgraduate level.
42.3% (n = 41) of pharmacists reported that they had 10 to 20 years of professional
experience for 4-10 years and 28.9% (n = 28). Factors influencing the use of probiotic were participants’ advertising (11.3%), advice (24.7%), health problem (15.5%),
and media (written and visual) 7.2% and school education (13.4%). Nearly half of
the participants reported probiotic recommendations in all cases, and 51.5% (n =
50) thought that they had sufficient knowledge about probiotics. Survey also stated
that 70.1% (n = 68) of the participants knew the microorganisms in the probiotics,
46.7% (n = 55) of the probiotics could be taken together with the antibiotics and 66%
(n = 64) of the probiotics would prevent the flu. 59.8% (n = 58) of the participants
described the probiotics as useful microorganisms in the digestive tract, while 67%
(n = 65) described the homeopathic as the ideal probiotic product.
Of the 53 pharmacists who used probiotics, 29 (54.7%) reported that they had receSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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ived probiotics at least once a week and 42.3% (n = 41) benefited from probiotics.
They stated that 40.2% (n = 39) of the participants consumed probiotics alone and
50.5% (n = 49) of them consumed probiotics together with other foods. 80.4% (n =
78) of pharmacists stated that they stored probiotic products in the refrigerator.

Conclusions
In accordance with the ever-increasing work of probiotics, which have a positive effect on health, it has been displayed that informing about the rational use of probiotics is also necessary
Key Words: Pharmacists; Probiotics; Knowledge; Attitude

TÜRKİYE’DE UÇUCU YAĞLAR TİCARETİNİN GENEL DURUMU
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ÖZET
Türkiye uçucu yağ içeren bitkiler bakımından oldukça zengin bir floraya sahiptir
ve yüzlerce farklı uçucu yağ bitkisi doğal olarak yetişmektedir. Türkiye’nin
uçucu yağlar sektörü dış ticaret fazlası veren bir yapıya sahiptir. Türkiye’nin
uçucu yağ ihracatı son 15 yıl içerisinde (2003-2017) 16,1 milyon dolardan %20
4,7’lik artışla 49,1 milyon dolara yükselmiştir. Uçucu yağ ihracatında gül ve kekik
uçucu yağları ile stearopten elde edilen uçucu yağlar ağırlıklı olup, başta Fransa
olmak üzere İngiltere, Almanya, ABD ve İsviçre ihracat yapılan en önemli ülkeler
konumundadır. Türkiye’nin uçucu yağ ithalatı 2003-2017 yıllarını kapsayan 15
yıllık dönemde 5,9 milyon dolardan %517,7 oranında artış göstererek 36,4 milyon
dolara ulaşmıştır. İthalatta nane, portakal ve limon uçucu yağları ile 2016 ve 2017
yıllarında Bulgaristan’dan yapılan gül uçucu yağı önemli kalemler olarak dikkati
çekmektedir. Türkiye dış pazar istekleri ve kalite özellikleri belirlenmiş standart
ürünler ile dünya uçucu yağlar ticaretinden daha fazla pay alabilecek güce ve
olanağa sahip bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, uçucu yağ, ticaret, ihracat, ithalat
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CURRENT CONDITION OF ESSENTIAL OIL TRADE IN TURKEY
Abstract
Turkey has a very rich flora in terms of essential oil plants and hundreds of different
essential oil plants are naturally grown. Foreign trade of Turkey’s essential oil sector
has a foreign trade surplus. Turkey’s essential oil exports increased 204.7% from 16.1
million dollars to 49,1 million dollars in the last 15 years (2003-2017). Essential oil of
rose and thyme and stearoptene exports has a significant share. Mainly France and
England, Germany, United States and Switzerland are the countries which Turkey
exports most of essential oil. Turkey’s essential oil imports increased 517.7% from
5.9 million dollars to 36.4 million dollars in the last 15 years (2003-2017). Imported
peppermint, orange and lemon essential oils and essential oil of rose from Bulgaria
in 2016 and 2017 stand out as important items. Turkey has the power and the opportunity to receive a bigger share of world essential oil trade by producing essential oil
with the appropriate standards and quality products that satisfy the foreign market
demands.
Key words: Turkey, essential oil, foreign trade, export, import

1. Giriş
Uçucu yağlar aromatik bitkilerden su buharı damıtması ile elde edilen, oda
sıcaklığında sıvı olan, bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı
karışımlardır. Uçucu yağlar açıkta bırakıldığında oda sıcaklığında bile
buharlaşabildiğinden bunlara uçucu (eterik) yağ denilmektedir. Bugün doğada
yetişen 300’e yakın bitki familyasından yaklaşık 1/3’ü uçucu yağ içermektedir
(Anonim, 2013).
Uçucu yağ içeren bitkiler bakımından oldukça zengin bir floraya sahip olan
ülkemizde yüzlerce farklı uçucu yağ bitkisi doğal olarak yetişmekle birlikte bazı
bitkilerin tarımı da yapılmaktadır.
Uçucu yağlar ve aromatik ekstreler, koku ve tat endüstrileri tarafından parfüm,
gıda katkıları, temizlik ürünleri, kozmetikler ve ilaçların terkibinde, aroma
kimyasallarının kaynağı olarak, yada doğala özdeş ve yarı-sentetik yararlı aroma
kimyasallarının sentez başlangıç maddesi olarak kullanılırlar (Başer, 1998).
İlaç, gıda, meşrubat, parfüm ve kozmetik sanayi yanında, özellikle son yıllarda
aromaterapi uygulamaları ve tarımsal üretimde de kullanılmaya başlaması, uçucu
yağlara olan talebi artırmaktadır. İnsektisit, fungisit, herbisit ve nematosit olarak,
doğal mücadele kaynağı şeklinde kullanımlarının yanında; hayvansal üretimde,
kanatlılarda ve arıcılıkta son zamanlarda kullanım alanı bulmuştur (Başer, 2000).
Gıda korumada kullanılan kimyasal maddelere yasal sınırlamalar getirilmesi
nedeniyle, bitkilerden elde edilen ve antioksidan olarak kullanılabilen uçucu
yağlara olan talep her geçen gün artmaktadır.
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Dış pazar istekleri göz önüne alındığında kalite özellikleri belirlenmiş standart ve
sürdürülebilir üretim modelinin hayata geçirilmesi önem kazanmaktadır. Bunu
sağlayabilmenin ana yolu da doğal kaynaklarımız olan uçucu yağ bitkilerini
kültüre alarak ıslah çalışmaları yürütmek, böylece verim ve kalite artışı sağlanmış
standart materyaller ile uçucu yağ üretimi yapmaktır (Öztürk ve ark., 2008).
Tarla tarımı şeklinde yapılan üretim bir taraftan flora üzerindeki baskıyı azaltırken,
diğer taraftan da bu ürünlerden elde edilen uçucu yağların dış pazarlarda
daha yüksek fiyatlarla alıcı bulmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda iç pazarda
gereksinim duyulan ve şu anda ithalat yolu ile karşılanan bazı uçucu yağların da
ülkemizde üretilmesi sonucu döviz kaybının da önüne geçilebilecektir.

2. Materyal Ve Metot
Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen uçucu yağlar dış ticareti
ile ilgili istatistiksel veriler ve konu ile ilgili diğer yayınlar materyal olarak
kullanılmıştır. Makro düzeyde çeşitli kaynaklardan derlenen verilerin analizinde
yüzde hesapları, indeksler ve ortalamalardan yararlanılmıştır.

3. Araştırma Bulguları
3.1. Türkiye’nin Uçucu Yağlar İhracatı
Türkiye önemli bir potansiyele sahip olduğu halde, koku ve tat endüstrisi,
alkolsüz içkiler ile ilaç sanayiinde kullanılan uçucu yağlar üretim ve ihracatında
henüz istenilen seviyelerde değildir.
Uçucu yağ üretim ve ihracatının büyük bir kısmını gülyağı oluşturmaktadır.
Türkiye gülyağı üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerin başında gelmektedir. Su
buharı distilasyon sistemi ile yaklaşık 3,5-4,0 ton gül çiçeğinden 1 kg gülyağı elde
edilebildiğinden gülyağı en pahalı uçucu yağlar arasında bulunmaktadır. Gül
çiçeğinin ekstraksiyon Yöntemiyle işlenmesinden gül konkreti üretilmektedir. 1
kg gül konkreti elde etmek için yaklaşık 350 kg gül çiçeği işlenmesi gerekmektedir.
Üretilen gül yağı ve gül konkretleri parfüm ve kozmetik sanayiinde kullanılan
en pahalı hammaddelerdendir. Gül yağının %90’ı ve gül konkretinin ise tamamı
ihraç edilmektedir (Anonim, 2018a). Türkiye’nin uçucu yağlar dış ticareti yıllar
itibariyle dalgalanmalar göstermekte birlikte; sektör dış ticaret fazlası veren
bir yapıya sahiptir. Ülkemiz gülyağı ve kekik uçucu yağı dışında, diğer uçucu
yağlarda dünyada önemli bir etkinliğe sahip bulunmamaktadır.
Türkiye’nin yıllar itibariyle, başlıca uçucu yağlar ihracatının verildiği çizelge 1
incelendiğinde, toplam uçucu yağlar ihracat değerlerinde dalgalanmalar olduğu
dikkati çekmektedir. Bu dalgalanmaların büyük ölçüde gülyağı ve stearopten
uçucu yağlarındaki artış ve azalışların sonucu olduğu söylenebilir. Türkiye’nin 2003
yılında 16,1 milyon dolar seviyelerinde olan uçucu yağ ihracatı %204,7’lik artışla
2017 yılında 49,1 milyon dolara ulaşmıştır. 2017 yılında uçucu yağlar ihracatının
değer olarak %37,8’inin gülyağı, %17,7’sinin stearopten yağı ihracatından elde
edildiği dikkati çekerken, kekik uçucu yağı ihracatının son yıllarda önemli artış
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göstererek 49,1 milyon dolar civarında olan toplam uçucu yağ ihracatından %8,6
oranında pay aldığı görülmektedir (Anonim, 2018b).
Ülkemizden ihraç edilen uçucu yağların bazıları, Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu’nun “diğerleri’’ kapsamında yer aldığı için, adları ve ihraç değerleri
tam olarak belirlenememektedir. Diğerleri faslında ihraç edilen uçucu yağların
neler olduğunun ortaya konulabilmesi için, tüm uçucu yağ ihracatlarının ayrı ayrı
kalemler halinde kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir.
Çizelge 1. Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca uçucu yağlar ihracatı (Değer: $)
Uçucu Yağ Adı
Portakal
Limon
Diğer Turunçgiller
Yasemin, Itır
Güveotu
Lavanta
Nane
Karanfil
Kekik
Gül
Oğulotu
Biberiye
Adaçayı
Okaliptüs
Stearopten
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Yıllar
2003
5.946
91.731
-

2010
33.982
98.285
29.498

2012
4844
149.981
237.122

2014
256.178
272.343
14.709

2016
504.019
14.070
33.360

2017
298.502
74.191
39.933

-

-

347

1.586

3.723

9.908

1.052
7.605
626.253
9784.152
3806.364
14.323.103
1787092
16.110.195

3.061
26.044
196
1.233.420
9.157.202
358.924
10.940.612
6.551.888
17.492.500

14.082
208.040
4.121
1.294.381
12.613.231
896.372
15.422.521
9.371.365
24.793.886

18.562
37.173
546
3.128.775
13.961.163
137
3.814.944
21.506.116
10.757.194
32.263.310

19.551
159.483
9.140
2.971.149
15.634.904
1.160
95.264
1.492
3.913.961
23.361.276
17.930.272
41.291.548

16.198
36.678
5.328
4.241.503
18.534.178
705
2.922
3.020
3.707
5.255.103
28.521.876
20.561.877
49.083.753

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtları, Ankara 2018.
Dünyada uçucu yağ üretim potansiyeli gelişmekte olan ülkelerde olmakla
birlikte, uçucu yağ pazarlarının çoğunluğu sanayileşmiş ülkelerdedir. Uçucu yağ
pazarları çok tutucu olduğundan yeni üreticilerin bu pazarlara girip, güvenli
bir yer edinmeleri için entegre bir pazarlama stratejisi oluşturup uygulamaları
gerekmektedir. Bu stratejinin temel unsurları ürün verim ve kalitesinin kararlılığı,
düzenli arz ile pazar gereksinimleri ve fırsatları konusunda gerekli bilgi akışının
sağlanmasıdır. Ürün kalitesinin kararlılığını ve verimini garanti altına almak için
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doğru bitki türünün organize biçimde sistemli tarımı, uygun teknoloji, güvenli
hammadde, ürün depolama ve nakliye imkânları ile etkin bir yönetim sisteminin
var olması gerekmektedir.
Dünyada uçucu yağ üretiminin %65’i odunlu bitkilerden yani ağaç ve çalılardan
temin edilmekte olup; bunlar arasında yükte ağır-pahada hafif narenciye
yağları ile yükte hafif-pahada ağır gül ve yasemin yağlarının önemli olduğu
bildirilmektedir (Başer, 2000).
Dünya uçucu yağ üretiminin %3’ü ilaç sanayi, %34’ü alkolsüz içkiler ve %63’ü ise
koku ve tat endüstrileri tarafından kullanılmaktadır (Başer, 1997).
2016 yılı uçucu yağ ihracatının %61.4’ü Fransa, %11.0’i İngiltere, %8.9’u Almanya,
%3.1’i ABD, %2.2’si İsviçre ve %1.5’i Kanada’ya yapılmış iken (Öztürk ve ark., 2017),
2017 yılında 49,1 milyon dolar civarında gerçekleşen uçucu yağ ihracatından
Fransa %57.6, İngiltere %10.9, Almanya %7.4, ABD %4.7, İsviçre %2.7, İspanya
%1.9, Kanada %1.8 oranında pay almıştır (çizelge 2). Uçucu yağlar ihracatımızın
önemli bir kısmının Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olduğu söylenebilir.
Çizelge 2. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre uçucu yağlar ihracatı*
(Değer: $)
Ülkeler
Fransa
İngiltere
Almanya
ABD
İsviçre
İspanya
Kanada
Bahreyn
Hindistan
Macaristan
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Yıllar
2003
10.670.539
225.410
2.514.375
774.246
693.492
55.328
6.648
52.980
14.993.018
1.117.177
16.110.195

2010
9.959.643
1.024.687
2.789.648
762.330
754.602
78.180
247.068
221.173
294.954
238.439
16.370.724
1.121.776
17.492.500

2012
16.219.521
1.750.136
2.092.724
723.051
984.655
65.362
349.262
287.897
906.128
17.769
23.396.505
1.397.381
24.793.886

2014
21.696.486
1.964.568
1.742.960
812.557
1.457.410
638.664
1.064.316
324.884
240.742
174.352
30.116.939
2.146.371
32.263.310

2016
25.344.249
4.560.262
3.665.143
1.260.871
916.712
544.612
615.711
497.554
354.272
12.514
37.771.900
3.519.648
41.291.548

2017
28.258.877
5.348.198
3.650.558
2.308.164
1.330.796
936.989
894.742
343.661
270.615
61.879
43.404.479
5.679.274
49.083.753

* Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
2017 yılında 34 ülkeye gülyağı ihracatı yapılmış olup, aynı yıl gülyağı ihracatımızın
%63,5.i Fransa, %14,9’u İngiltere, %4,7’si Almanya ve %4,1’i İsviçre’ye gerçekleştirilmiştir
(çizelge 3). İspanya, Bahreyn, Suudi Arabistan, ABD, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri ihracat yaptığımız diğer ülkeler arasında bulunmaktadır.
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Çizelge 3. Türkiye’nin önemli ülkelere göre 2017 yılı gülyağı ihracatı
Ülkeler
Fransa
İngiltere
Almanya
İsviçre
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Değer ($)
11.772.797
2.765.438
877.603
755.256
16.171.094
2.363.084
18.534.178

%
63,5
14,9
4,7
4,1
87,2
12,8
100,0

* Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
2017 yılında kekik uçucu yağı ihracatından ABD %44.7, Kanada %19.6, İsviçre %12.8,
İspanya %8.0, Fransa %3.9, Yunanistan %3.3 oranında pay almıştır (çizelge 4).
Çizelge 4. Türkiye’nin ülkelere göre 2017 yılı kekik uçucu yağı ihracatı
Ülkeler
ABD
Kanada
İsviçre
İspanya
Fransa
Yunanistan
Polonya
Macaristan
Sırbistan
Almanya
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Değer ($)
1.897.769
829.501
542.000
337.708
166.773
140.890
69.286
61.879
57.629
27.398
4.130.833
110.670
4.241.503

%
44,7
19,6
12,8
8,0
3,9
3,3
1,6
1,5
1,4
0,6
97,4
2,6
100,0

* Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

3.2. Türkiye’nin Uçucu Yağlar İthalatı
Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca uçucu yağlar ithalatı çizelge 5’te verilmiştir.
Çizelge incelendiğinde, uçucu yağlar ithalatında artış olduğu görülmektedir.
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Çizelge 5. Türkiye’nin yıllar itibariyle başlıca uçucu yağlar ithalatı (Değer: $)
Uçucu Yağ

Yıllar

Adı
Bergamut
Portakal
Limon
D. Turunçgiller
Lavanta
Nane
Karanfil
Yasemin, Itır
Oğulotu
Kekik
Gül
Yılang Yılang
Biberiye
Adaçayı
Okaliptüs
Stearopten
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

2003

2010

2012

2014

2016

2017

234.298
535.269
367.839
101.607
170.113
1.425.041
14.586
55.991
486.746
0
1.393
16.118
3.409.001
2.482.248
5.891.249

788.128
709.787
702.671
133.955
1.850.601
158.590
19.877
226.012
28.133
151.156
45.300
3.774
4.817.984
7.337.375
12.155.359

1.597.893
681.183
929.032
95.812
2.801.685
125.154
42.758
216.625
3.924
332.968
91.377
271.488
7.189.899
10.858.552
18.048.451

2.283.784
1.479.481
1194.730
210.884
2.787.061
93.608
116.331
604.869
28.810
330.449
186.909
176.908
9.493.824
13.769.659
23.263.483

2.789.022
1.837.955
1.289.667
192.229
3.028.300
132.030
77.030
68.338
105.689
3.323.810
147.006
58.960
64.175
263.582
29.771
13.407.564
13.990.396
27.397.960

3.727.549
1.192.008
1.505.472
220.601
3.768.690
135.908
144.624
678.597
89.894
5.849.239
179.996
34.101
136.061
550.394
89.894
22.454.637
13.939.211
36.393.848

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtları, Ankara 2018.
36,4 milyon dolar civarında gerçekleşen 2017 yılı uçucu yağlar ithalatının; %16,1’i
gülyağı, %10.4’ü nane, %10.2’si portakal, %4.1’i diğer turunçgiller %.3.3’ü limon
%1.9’u oğulotu ve %1.5’i okaliptüs yağları olup, adı geçen uçucu yağlar Türkiye
uçucu yağ ithalatında önemli kalemler olarak dikkati çekmektedir (Anonim,
2018b). Çizelgede uçucu yağlar ithalatının önemli bir kısmının “diğerleri” faslı
altında gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle “diğerleri” faslı altında hangi
uçucu yağların ithalatının yapıldığı tam olarak ortaya konulamamaktadır.
Türkiye’nin uçucu yağ ithalatı yaptığı ülkeler ile bu ülkelerden gerçekleştirilen
uçucu yağ ithalat miktar ve değerleri yıllara göre önemli değişiklikler
göstermektedir. 2016 yılında uçucu yağlar ithalatının değer olarak %16.5’i
Hindistan, %15.1’i Almanya, %12.0’si Bulgaristan, %11.5’i İspanya, %10.3’ü Fransa
ve %9.0’u ABD’den gerçekleştirilmişken (Öztürk ve ark., 2017), 2017 yılında uçucu
yağlar ithalatımızın değer olarak %16.3’ü Hindistan, %15.2’si Bulgaristan, %12.4’ü
Almanya, %9.8’i Çin, %9.3’ü İspanya, %8.2’si ABD ve %7.1’i Fransa’dan yapılmıştır
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(çizelge 6). Brezilya, Endonezya, İngiltere ve İtalya ithalat yaptığımız diğer önemli
ülkeler olarak göze çarpmaktadır.
Çizelge 6. Türkiye’nin yıllar itibariyle önemli ülkelere göre uçucu yağlar ithalatı*
(Değer: $)
Ülkeler
Almanya
Hindistan
Fransa
İspanya
ABD
Çin
İtalya
Endonezya
İngiltere
Brezilya
Bulgaristan
Sri Lanka
Mısır
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Yıllar
2003
789.278
327.495
1.094.384
571.393
996.069
211.289
241.247
244.613
719.525
37.883
5.233.176
658.073
5.891.249

2010
1.839.449
2.182.180
1.522.725
1.262.807
733.861
558.599
721.825
426.035
946.304
334.184
78.341
8.681
274.559
10.889.550
1.265.809
12.155.359

2012
2.850.606
3.505.191
1.778.491
1.593.991
1.380.701
1.917.107
611.245
726.535
861.456
822.732
645.157
11.952
235.149
16.940.313
1.108.138
18.048.451

2014
3.558.238
3.540.531
2.774.379
2.713.835
2.516.410
1.623.243
1.072.349
1.065.628
990.910
726.085
386.742
377.851
275.289
21.621.490
1.641.993
23.263.483

2016
4.139.763
4.528.603
2.832.514
3.149.739
2.472.694
1.460.027
819.033
770.828
736.499
1.014.101
3.299.308
25.258
172.102
25.420.469
1.977.491
27.397.960

2017
4.515.281
5.931.879
2.577.013
3.372.001
2.980.092
3.548.584
875.611
1.560.448
1.165.501
1.587.164
5.744.644
66.538
148.540
34.073.296
2.320.552
36.393.848

* Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
5,9 milyon dolar civarlarında gerçekleşen 2017 yılı gülyağı ithalatımızın %98,1’i
Bulgaristan, %1.2’si Fransa, %0.6’sı İran’dan yapılmıştır (çizelge 7).
Çizelge 7. Türkiye’nin ülkelere göre 2017 yılı gül uçucu yağı ithalatı
Ülkeler
Bulgaristan
Fransa
İran
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Değer ($)
5.735.689
71.285
32.774
5.839.748
9.491
5.849.239

%
98,1
1,2
0,6
99,8
0,2
100,0

* Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

195

Bildiriler Kitabı

Almanya, Brezilya, ABD, İspanya ve Fransa Türkiye’nin 2017 yılı portakal uçucu
yağı ithalatı yaptığı önemli ülkeler olarak göze çarpmaktadır (çizelge 8)
Çizelge 8. Türkiye’nin ülkelere göre 2017 yılı portakal uçucu yağı ithalatı
Ülkeler
Almanya
Brezilya
ABD
İspanya
Fransa
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Değer ($)
1297634
899492
610028
479387
157996
3444537
283012
3727549

%
34,8
24,1
16,4
12,9
4,2
92,4
7,6
100,0

* Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
2017 yılında nane uçucu yağı ithalatının %38,7’si Almanya, %32.8’i ABD, %19.3’ü
Hindistan ve %6.0’sı Fransa ülkelerinden gerçekleştirilmiştir (çizelge 9).
Çizelge 9. Türkiye’nin ülkelere göre 2017 yılı nane uçucu yağı ithalatı
Ülkeler
Almanya
ABD
Hindistan
Fransa
İspanya
İngiltere
Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Değer ($)
1.459.610
1.237.296
729.075
224.771
30.469
30.251
3.711.472
57.318
3.768.790

%
38,7
32,8
19,3
6,0
0,8
0,8
98,5
1,5
100,0

* Türkiye İstatistik Kurumu Kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Limon uçucu yağında İtalya, İspanya, Meksika, Brezilya ve Almanya, lavanta
uçucu yağında İngiltere ve İspanya, oğulotu uçucu yağında Endonezya ve
Çin, okaliptüs uçucu yağında Çin, İngiltere ve İspanya, adaçayı uçucu yağında
İspanya ve Fransa, karanfil uçucu yağında Almanya, Hindistan ve Fransa, kekik
uçucu yağında Macaristan ve Çin en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasındadır
(Anonim, 2018b).
Türkiye’nin uçucu yağlar dış ticaretinde ihracat lehine bir durum söz konusu
olmakla birlikte (çizelge 10), Türkiye’nin potansiyeli dikkate alındığında dış
ticaret dengesinin gelecek yıllarda ihracat lehine daha da artarak gelişmesi için
sektörün desteklenmesi yönünde adımlar atılmalıdır.
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Çizelge 10. Türkiye’nin yıllara göre uçucu yağlar dış ticareti* (Değer: $)
U ç u c u Yıllar
Yağ
2003
İhracat 16.110.195
İthalat
5.891.249
Fark
+10.218.946

2010
17.492.500
12.155.359
+5.337.141

2012
24.793.886
18.048.451
+6.745.435

2014
32.263.310
23.263.483
+8.999.827

2016
41.291.548
27.397.960
+13.893.588

2017
49.083.753
36.393.848
+12.689.905

*Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

4. Sonuç
Tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değer yaratılarak elde edilen uçucu yağların
birçok alanda yoğun olarak kullanılması bu ürünlere olan talebi artırmaktadır.
Uçucu yağlarda ürün kalitesinin kararlılığını ve verimini garanti altına almak,
kalite özellikleri belirlenmiş doğru bitki türlerinin kültüre alınarak organize ve
sürdürülebilir bir biçimde tarımının yapılması ile mümkün olacaktır.
Ülkemiz uçucu yağ sanayinin gelişmesi ve uçucu yağ ihracatında diğer rakip
ülkelerle rekabet edebilmek için uçucu yağ bitkileri yetiştiriciliği ile uçucu yağ
ihracatının teşvik edilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel ile
dünya uçucu yağ ticaretinden daha fazla pay alması kaçınılmazdır.
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MİGRENDE NÖRALTERAPİNİN ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE
KONTROLLÜ TEK KÖR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Jülide ÖNCÜ ALPTEKİN1, Dr. Gözde BARAN2, Dr. Sadiye MURAT3,
Dr. Turgay ALTINBİLEK4, Doç.Dr. Hasan Kerem ALPTEKİN5,
1
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4
Haliç Üniversitesi
5
Bahçeşehir Üniversitesi

Amaç
Migren hastalığının tedavisinde farmakolojik tedaviler halen ilk seçenek olsalar
bile; advers olaylar ve etkisizlik bu ilaçların kullanımını kısıtlamaktadır. Bu
nedenle dünyanın pek çok yerinde tamamlayıcı ve alternatif tedavi Yöntemlere
doğru bir yönlenme mevcut olup; akupunktur, zihin-beden teknikleri, elementler
ve bitkisel maddeler de bu Amaçla, özellikle kronik ağrılı durumlarda sıklıkla
kullanılmaya başlanmıştır.
Nöralterapi, pek çok kronik hastalıkta ve otonom sinir sistemi bozukluklarında,
lokal anestezik maddeler vasıtasıyla uygulanan bir regülasyon terapisidir.
Otonom sinir sistemi, bağ doku ve anatomik bölgeleri (eklemler, skar dokuları,
bozucu alanlar, tetik noktalar..) hedef alır, organizmayı otonom sinir sistemi ve
bağ doku üzerinden düzenlemeye yarar.
Bu çalışmada, nöralterapinin migren tanılı hastalarda, hastalık parametreleri
ve hastalığa bağlı sakatlık düzeyi üzerinde etkili olup olmadığının incelenmesi
Amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Çalışmaya nöroloji uzmanı tarafından migren tanı konmuş ve ilaç tedavisi devam
eden toplam 54 hasta bire-bir randomizasyon Yöntemiyle alındı. Baş ağrılarının
organik sebeplerden kaynaklanan (malignite, serebro vasküler olay, multipl
skleroz gibi nörolojik intrakraniyal tüm hastalıklar) ve diğer tüm nedenleri
(gerilim tipi, küme tipi, trigeminal nevralji) dışlandı.
Hastalar, tedavi grubu (NT, 33 hasta) ve kontrol grubu (FT: 21 hasta) olarak iki
gruba ayrıldı. Tedavi grubunda farmakolojik tedavileri devam etmekte olan
hastalara ilaveten 10 seans nöralterapi uygulandı. Kontrol grubu ise halen
almakta oldukları mevcut farmakolojik tedavilerine devam ettiler.
Değerlendirme parametreleri tedavileri yapan kişiden farklı bir gözlemciyle
tek kör olarak değerlendirildi. Hastaların ağrı şiddeti vizüel analog skala (vas:0100 mm), genel sağlık durumu likert skalası (1-4), migrene bağlı sakatlık düzeyi
MIDAS (Migraine Disability Assesment Scale) (1-4), migrene bağlı etkilenme
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şiddeti HIT-6 (Headache Impact Scale), hastaların haftalık ağrı kesici kullanımı
tablet adedi/hafta, ses-ışık hassasiyetleri, bulantı-kusma semptomlarının şiddeti
varlığı sorgulandı.
Bulgular tedavi öncesi, tedavi sonrası 1.ve 3.ayda kaydedildi.
İstatistik programı olarak SPSS 22.0 versiyonu kullanıldı. Demografik ve klinik
parametreler için frekans analizi ve ortalama, standard sapma hesaplandı. Verilerin
dağılımı Kolmogorow-Smirnow testi ile değerlendirildi; tüm parametrelerde
normal dağılım mevcuttu. Grup içi farklar, numerik veriler için one sample t-test,
gruplar arası farklar paired samples t-testi ile değerlendirildi. Kategorik veriler
için Mc Nemar testi kullanıldı.

Bulgular
Her iki grubun demografik ve klinik özellikleri Tablo-1’de özetlenmiştir.
Grup içi farklar incelendiğinde, tüm parametrelerde hem NT, hem kontrol (FT)
grubunda tedavi öncesine göre 1.ve 3.aylarda istatistiksel anlamlı düzelme
mevcuttu (p<0,05). Ağrı kesici kullanımı NT grubunda, 1.ve3.aylarda tedavi
öncesine göre azalmış olarak bulundu (p=0,000). Ayrıca kontrol grubuna göre
de bu azalma daha anlamlıydı (p<0,05)(Tablo-2, Tablo-3).
Gruplar arası farklarda ağrı şiddeti NT grubunda, kontrol grubuna kıyasla
başlangıçta daha yüksekti (p<0,05). Tedavi sonrasında 1.ve 3.aylardaki ağrı
şiddeti ise tedavi öncesine göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0,000). HIT6 başağrısı etki anketinde tedavi öncesi skorlar NT grubunda daha yüksekti ama
1.ve3.aylardaki değerlere bakıldığında, gruplar arası fark saptanmadı (p>0.05).
MIDAS skorları, NT grubunda istatistiksel anlamlılık 1.ayda belirgin düzelmişken
(p<0,05), 3.ayda her iki grupta eşit bulundu (p>0,05).
Bulantı-kusma varlığı ve ses-ışık hassasiyeti varlığı da tedavi öncesine göre her iki
grupta azalmış olarak bulundu (p<0,05). Likert ile sorgulanan genel sağlık ölçeği,
tedavi öncesine göre her iki grupta anlamlı olarak düzelmiş bulundu (p<0,05).

Sonuç
•

•
•
•

Ağrı şiddeti ölçeği, baş ağrısı etki ölçeği ve migren sakatlık indekslerinde
ise, her iki grupta da anlamlı düzelme olup, gruplar arasında belirgin farklılık
bulunmaması; her iki tedavinin de etkili olduğunu göstermiştir.
Tüm parametrelerde, grup içi ve gruplararası değerlendirmede, hem
farmakolojik tedavi hem nöralterapi etkilidir.
Nöralterapi grubunda ağrı kesici kullanımı (tablet/hafta) 3.ayın sonunda
belirgin derecede azalmıştır.
Nöralterapinin de farmakolojik tedavi kadar hastalık parametrelerine etki
etmesi bu çalışmanın önemli bir sonucudur. İlaç kullanımını azaltan ve
az miktarda lokal anestezik ile uygulanan bu regülasyon tedavisinin, ilaç
kullanımını ve onun olumsuz etkilerini azaltabileceği düşüncesindeyiz.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

199

Bildiriler Kitabı

Tablo-1: Çalışma grubunun klinik ve demografik özellikleri:
NÖRALTERAPİ GRUBU (n=33)

KONTROL GRUBU (n=21)
P değeri

Yaş (Ort +SS)

38,6 + 7,6

Cinsiyet (kadın %)
Medeni durum (evli %)
Eğitim durumu (ilkokul %)
Bulantı-kusma (var %)
Ses-ışık hassasiyeti (var %)

96 %
72 %
31%
94%
94%
92,1
+
10,0
73,7 + 5,6
72%

32,6
+
11,1
81 %
62%
33%
100%
100%
80,9
+
13,0
52,9 + 6,5
62%

16,4 + 8,2

13,5 + 6,8

VAS-TÖ (0-100 mm)
HIT-6-TÖ (Ort +SS)
MIDAS-TÖ (evre 4%)
Ağrı kesici kullanımı (tablet sayı/
hafta)(Ort +SS)

>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Tablo-2: Tedavi sonrası 1.Ay Sonuçları-Tedavi öncesi ile farklar
NÖRALTERAPİ GRUBU (n=33)

KONTROL GRUBU (n=21)

VAS-Ts 1.ay (0-100 mm)

36,9 + 18,8**

59,5 + 17,4*

HIT-6-Ts 1.ay

49,2 + 11,7*

45,6 + 6,7*

Ağrı kesici kullanımı (tablet
sayı/hafta)

3,3 + 3,0**

8,1 + 5,2*

**p<0,01,*p<0,05

**p<0,01,*p<0,05

Tablo-3: Tedavi sonrası 3. Ay Sonuçları- Tedavi öncesi ile farklar
FARMAKOLOJİK
GRUBU (n=21)

NÖRALTERAPİ GRUBU (n=33)
VAS-Ts 3.ay (0-100 mm)

25,6 + 14,1**

53,3 + 17,9*

HIT-6-Ts 3.ay

42,6 + 7,8*

43,4+5,5*

Ağrı kesici kullanımı (tablet
sayı/hafta)-3.ay

2,3 + 3,7**

5,8 + 4,6*
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YENİDOĞAN BEBEKLERDE MÜZİK TERAPİ
Birsel MOLU1,
Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu

1

Giriş
Bebeklerin müziğe algıları anne karnında başlamaktadır. Uterus içindeyken bile
kadın ve erkek seslerini ayırt edebilirler. Dinlenilen müzik türü de bebeklerin beyin
gelişimini etkilemektedir. Yenidoğan ünitesinde müzik terapi uygulamasının
gelişimlerine olumlu katkıları vardır.

Amaç
Bu çalışma, müzik terapisinin yenidoğan bebeklerin bireysel gelişimini sağlamaya
yönelik etkilerini inceleyen bir derlemedir.

Yöntem
Çalışma Pubmed ve Google Scholar veri tabanları taranarak devam ettirilmiştir.
Çalışmaya 2010-2018 yılları arasında yapılmış olan makaleler alınmıştır. Anahtar
Kelimeler Türkçe ve İngilizce dizinlere uygun seçilmiştir. Dâhil edilme kriterlerine
uyan toplam 10 makale değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerin bulunan bebekler üzerinde yapılan
çalışmalarda işlemler sırasında müzik terapi uygulanan bebeklerin beslenmeye
daha kolay adapte oldukları, kilolarının arttığı, kalp tepe atımlarının normal
seviyelerde olduğu ve işlemler sırasında yaşanan ağrı ve anksiyetelerinin azaldığı
saptanmıştır. Ayrıca bu Yöntemi uygulayan hastanelerin bebeklerin hastanede
kalış süresinin azaldığı ve maliyeti düşürdükleri bulunmuştur.

Sonuç
Yenidoğan hemşire ve hekimleri müziği gelişimsel bakım alanı içine alabilmeli ve
uygulamalarda kullanabilmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Yenidoğan, Bakım.

MUSIC THERAPY IN NEWBORN BABIES
Introduction
Infants begin to perceive music in the womb. They can distinguish female and male
voices even in the uterus. Music type also affects the brain development of infants.
Music therapy applied in the neonatal unit makes positive contributions to their development.
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Objective
This study is a compilation examining the effects of music therapy on individual development of newborns.

Method
The study was maintained by screening the Pubmed and Google Scholar databases. Articles written between 2010-2018 were included in the study. Keywords were
selected according to Turkish and English indexes. A total of ten articles meeting the
inclusion criteria were put into evaluation.

Findings
As a result of studies performed on infants in neonatal intensive care units, it was
determined that music therapy being applied during procedures caused the infants
to adapt to feeding more easily, increased their weight, stabilized their cardiac apex
beat and decreased their pain and anxiety during procedures. In addition, it was
found that the Method reduced the hospitalization duration of infants and decreased the cost.

Conclusion
Neonatal nurses and doctors should be able to include music in the developmental
care area and use it in their practices.

Keywords: Music, Newborn, Care.

ÜRETRİT, KRONİK PROSTATİT VE KRONİK PELVİK AĞRI
SENDROMUNDA ÜRETRAL OZON TEDAVİSİ
Sinan EKİCİ1,
İntermed Doktor Ofisleri, Kadıköy, İstanbul

1

Giriş
Ozon tedavisinde ozon-oksijen karışımı kullanılmaktadır. Ozon tedavisi yıllardır
pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
Kliniğimizde spesifik olarak konvansiyonel tedavilere dirençli ürolojik hastalıkların
tedavisinde uyguladığımız ozon tedavisi Sonuçlarını sunulmuştur.

Yöntem
Kasım 2016-Mart 2018 arasında antibiyotik tedavisi, prostat masajı, antibiyotik
enjeksiyonu, şok dalga tedavisi gibi tedavilere cevap vermeyen dirençli üretrit,
kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromu olan 34 hastaya üretral yoldan
ozon tedavisi uygulandı.
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Bulgular
4 hastada tedaviye uyum sağlanamadı. 30 hastada minimum 10 seans uygulama
yapıldı. 5 hastada idame tedavi ile birlikte 10 seanstan fazla ozon tedavisi
uygulandı. Tedavi başarı kriteri olarak hastanın tedavi öncesi şikâyetlerindeki
düzelme temel alındı. Ozon tedavisi 30 hastanın 2’sinde başarısız, 6’sında kısmi
başarılı (%50-75 düzelme) ve 22’sinde başarılı (%75’den fazla düzelme) olmuştur.
Sonuçta, kısmi düzelme ile birlikte %93 başarı elde edilmiştir. Hastaların
hiçbirinde komplikasyon görülmemiştir.

Sonuç
Dirençli üretrit, kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromu olan hastalarda
üretral ozon tedavisi tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: ürolojik ozon uygulaması, üretral ozon uygulaması, üretrit, prostatit

URETHRAL OZONE THERAPY IN TREATMENT OF URETHRITIS,
CHRONIC PROSTATITIS AND CHRONIC PELVIC PAIN
SYNDROME
Sinan Ekici, İntermed Doktor Ofisleri, Kadıköy, İstanbul
Ozone-oxygene mixture has been used as ozone therapy in many different diseases for years. In our clinic, we used ozone therapy specifically in urological diseases
which are resistant to conventional treatment options. Here, we present our Results.

Method
From November 2016 to March 2018, we used urethral application of ozone therapy
in 34 patients with urethritis, chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome
which are resistant to antibiotics, prostate massage, prostatic injection of antibiotics, shock wave therapy.

Results
Of the patients, 4 could not adopt to the treatment. 30 patients underwent minimum 10 daily sessions of ozone therapy. 5 of them had more than 10 sessions. Improvement of initial symptoms was taken as the criteria of success. The therapy was
unsuccessful in 2 patients, partially successful in 6 patients (50-75% improvement)
and successful in 22 patients (more than 75% imprevement). As a result, we obtained
successful Results in 93% of the patients. There was no complications.

Comment
Urethral ozone therapy can be safely used in treatment of resistant urethritis, chronic
prostatitis and chronic pelvic pain syndrome as a complementary treatment.
Key words: Urological ozone application, urethral ozone application
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ŞİZOFRENİ HASTALARINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI
TEDAVİLER: MİNDFULLNESS
Aysel ÖZDEMİR1, Abdurrezzak GÜLTEKİN1, Funda KAVAK BUDAK2,
Araştırma Görevlisi, İnönü Üniversitesi

1

Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi

2

Giriş ve Amaç

Şizofreni genellikle gençlik yıllarında başlayan, gidiş ve sonlanışı hastadan
hastaya değişiklik gösteren, etyolojisi tam olarak belirlenemeyen ve büyük
ölçüde yeti yıkımına yol açan, önemli ruh sağlığı sorunlarından biridir. Türkiye’de
şizofreni tedavisinde sıklıkla tamamlayıcı tedavilerden yararlanılmaktadır. Bu
tedavilerden biri de mindfullness’tir. Bu derleme mindfullness hakkında bilgi
vermek amacıyla yazılmıştır.
Minfullness kelime anlamı olarak bilinçli farkındalık yani yaşanan anda bireyin
kendinde ve etrafındaki gerçekleşenleri, düşünceleri, duyguları, hisleri
isimlendirmeden ve yargılamadan olduğu gibi fark etmesi ve algılaması olarak
tanımlanır. İlk defa 1970li yıllarda Hindistan’da keşfedilmiştir. Mindfullnessin
fiziksel ve ruhsal hastalıklarda kullanımı yurtdışı çalışmalarda oldukça yaygındır.
Mindfullness tedavisi farkındalığın artmasına, stresin, anksiyetenin ve
depresyonun azaltılmasında etkili olduğundan şizofreni hastalarında kullanımı
oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda şizofrenide mindfullness tedavisinin
disfonksiyonel davranışların, duygusal küntlüğün, negatif belirtilerin azalmasına
yardımcı olduğunu göstermiştir.

Sonuç
Mindfullness tedavisinin şizofreni hastalarında kullanımı oldukça önemlidir.
Mindfullness tedavisinin şizofrenide ve ruhsal hastalıklarda kullanımı için
eğitimler düzenlenmeli ve yaygınlığı arttırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Mindfullness, Tamamlayıcı Tedavi.

SOSYAL FOBİ: BİR VAKA SUNUMU
Dr. Ferdai ALAN1, Dr. Öğr. Üyesi Kenan TAŞTAN2,
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

1

Atatürk Üniversitesi

2

Giriş
Sosyal fobi kişinin başkalarınca değerlendirileceği birden çok durumdan sürekli
korkma; aşağılanacağı, utanç duyacağı ya da gülünç duruma düşecek biçimde
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davranacağından korkma durumu olarak tanımlanır. Bu yazıda polikliniğimize
sosyal fobi nedeniyle başvuran ve hipnoterapi ile tedavi edilen bir olgunun
tartışılması Amaçlanmıştır.

Olgu
20 yaşında erkek, tıp fakültesinde öğrenci. Toplum önünde konuşamayan ve
özellikle de sözlü sınavlarında aşırı kaygı ve heyecan yaşayan ve bu nedenle de
bazı sözlü sınavlara giremeyen hastaya Liebowitz sosyal fobi ölçeği uygulandı ve
sosyal fobi tanısı kondu.

Tedavi:
Sujeye toplamda iki seans hipnoterapi uygulandı. Birinci seansta mayalama
yapıldı ve relaksasyon hipnozu ile birlikte desensitizasyon uygulandı. İkinci
seansta ego güçlendirici telkinler verildi ve pozitif imajinasyon yaptırıldı. Suje bu
seanslardan sonra kendi staj grubuna rahat bir şekilde sunum yapabildi ve staj
sonundaki sözlü sınava kaygı duymadan girebildi.
Hipnoterapi sosyal fobi tedavisinde etkin olarak kullanılabilen bir Yöntemdir.

OBEZ KADIN HASTALARDA PROBİYOTİK KULLANIMININ
LİPİD METABOLİZMASI VE GLİSEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Doç.Dr. Şükran KÖSE1, Dr. Tuba KIŞ1, Dr. Melda TÜRKEN1
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştınma Hastanesi
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Giriş
Obezite dünya genelinde yaşam beklentisi ve kalitesini etkileyen küresel sağlık
problemidir (1). Geleneksel obezite tedavileri ile ilgili olarak diyet, fiziksel aktivite,
ayrıca farmakolojik ve cerrahi tedaviler yanında yeni tedavi ajanı olarak barsak
mikrobiyotik modülasyonu ile ilgili klinik araştırmalar mevcuttur(2). Barsak
mikrobiyotasının glikoz homeostazı, lipid sentezinin düzenlenmesi ve insülin
dengesi üzerine potansiyel faydaları mevcuttur (3). Çalışmamızda obez kadın
hastalarda probiyotik kullanımının açlık kan şekeri ve lipit profili üzerine etkisinin
araştırılması Amaçlanmıştır.

Materyal - Metod
Araştırma randomize kontrollü, tek körlü paralel iki koldan ilerleyen bir çalışma
olarak yürütülmüştür. BKI 30-39,9 arası olan, 18-50 yaş arası gönüllü kadın
hastalar çalışmaya dâhil edildi. Bu hastalar en az 3 aylık Obezite Polikliği takibinde
standart tedavi (hipokalorik diyet+fiziksel aktivite önerileri) ile başlangıç
ağırlığının % 10’undan daha az kayıp sağlamış olan hastalardı. Tip I DM tanısı,
kronik renal veya karaciğer hastalığı, immün sistemi baskılayıcı ilaç kullanımı,
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çölyak hastalığı, laktoz intolerans tanısı olan ve sigara kullanan hastalar çalışmaya
dâhil edilmemiştir.
Katılımcılar 6 hafta süreyle probiyotik (3×109 CFU Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum +
Prebiyotik: 159,45 mg Fruktooligosakkarid) veya plasebo (1735 mg maltodekstrin
7,0 mg antioksidant (askorbik asit)) kullanmıştır. Probiyotik veya plasebo
kullanımı öncesi ve 6 haftalık kullanım sonrası beden kitle indeksi hesaplanıp,
açlık kan şekeri, trigliserit, LDL, HDL, total kolesterol düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular
Çalışma Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Polikliniğine başvuran
hastalar arasından, en az üç aylık takibe devam eden, çalışma koşullarını
sağlayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 40 kişi (20 kontrol-20 çalışma grubu)
ile yapılması planlanmış 31 kişiyle tamamlanmıştır. 15 hasta probiyotik, 16 hasta
plasebo kullanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen hastaların yaş ortalaması 42,8 (18
- 48) yıl ve BKİ ortalaması 33,7 (30.1 - 38.7) saptanmıştır. Hastaların probiyotik
kullanımı öncesi ve sonrası açlık kan şekeri ve lipid profili tablo’da gösterilmiştir.
Probiyotik Kulanımı Öncesi ve Sonrası Açlık Kan Şekeri ve Lipit Düzeyleri
Açlık kan şekeri
LDL
HDL
Total Kolesterol
Trigliserit

Probiyotik Öncesi
96.58 (80 - 146)
132.77 (73 - 186)
52.19 (41 - 70)
212.17 (147 - 288)
133.93 (61- 234)

Probiyotik Sonrası
92.73 (81 - 117)
132.23 (76 - 228)
53.19 (41 - 66)
204.36 (130 - 284)
115.03 (63 - 164)

Çalışmaya dâhil edilen ve probiyotik alan 15 hastanın altısının (%40) açlık kan
şekeri düzeyi 100 mg/dl’nin üzerinde saptanmıştır. Bu hastaların açlık kan şekeri
seviyesi probiyotik kullanımından etkilenmemiştir. Probiyotik alan ve trigliserid
düzeyi > 150 mg/dl üzerinde olan beş hastanın dördünde (%80) probiyotik
kullanımı ile trigliserid düzeyi 150 mg/dl altında saptanmıştır. Probiyotik kullanan
hastaların onunda total kolesterol düzeyi 200’ün üstünde saptanmış olup bu
hastaların birinde (%10) total kolesterol probiyotik kullanımı sonrası 200 mg/
dl’den düşük saptanmıştır. HDL düzeyi <50 mg/dl olan beş hastanın dördünde
(%80) HDL düzeyi probiyotik kullanımı ile 50 mg /dl üzerine çıkmıştır. LDL düzeyi
100 mg/dl üzerinde olan on dört hastanın birinde (%7,1) LDL düzeyi 100 mg/dl
altına inmiştir.

Tartışma:
Çalışmamızda hasta sayısı az olmakla birlikte obez kadın hastaların probiyotik
kullanımı ile total kolesterol ve trigliserit düzeylerinin azaldığı, HDL düzeyinin
arttığı, LDL ve açlık kan şekeri düzeylerinin etkilenmediği saptanmıştır.
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Giriş
Piriformis sendromu, piriformis kasının aşırı yüklenmesi ile oluşur. Bu sendromunda
miyofasiyal ağrı, siyatik sinir basısı ve sakroiliak eklem disfonksiyonu nedeniyle
ağrı görülebilir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı piriformis sendromuna bağlı bel ağrısı olan hastalarda
nöral terapi etkinliğininin değerlendirilmesidir. Ek olarak klinik değişiklikler ile
demografik özelliklerin korelasyon gösterip göstermediğinin belirlenmesidir.

Yöntemler
102 hasta randomize olarak 2 gruba ayrıldı (Nöral terapi& kontrol). Tüm hastalara
piriformis kası germe egzersizleri yaptırıldı. Nöral terapi grubundaki hastalara ek
olarak 6 seans nöral terapi yapıldı (Segmental intradermal enjeksiyon, sakral kanal
enjeksiyonu, tetik nokta enjeksiyonları). Her iki gruptaki hastalarda tedavi öncesi
ve sonrası görsel ağrı skoru (GAS) ve Oswestry özürlülük indeksi (OÖİ) kaydedildi.
Gruplar arası demografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması için independent
sample t test kullanıldı. Her bir grupta klinik değişikliklerin karşılaştırılması için
paired sample t testi kullanıldı. Demografik özellikler ile klinik Bulgular arasındaki
korelasyonlar Pearson testi ile değerlendirildi.
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Bulgular
Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi hastalık süresi gibi demografik özellikler gruplar
arasında farklılık göstermiyordu (tüm p değerleri > 0.05). Nöral terapi grubunda
GAS skoru tedavi öncesi 87.4±6.9 iken tedavi sonrasında 6.3±7.5, OÖİ skoru tedavi
öncesi 69.0±7.6 iken tedavi sonrasında 15.2±8.5 idi. Kontrol grubunda GAS skoru
tedavi öncesinde 83.1±8.8 iken tedavi sonrasında 37.2±10.4, OOİ skorları tedavi
öncesinde 64.9±10.1 iken tedavi sonrasında 32.2±11.9 idi. GAS ve OÖİ değerleri
her iki grupta belirgin düzelme gösterdi (tüm p değerleri <0.001). Bununla birlikte
nöral terapi grubundaki düzelme kontrol grubuna göre daha belirgindi. GAS ve
OÖİ skorlarındaki değişimler demografik özellikler ile korelasyon göstermiyordu.

Sonuç
Nöral terapi sonrasında piriformis sendromuna bağlı bel ağrısı olan hastaların
ağrı ve fonksiyonel durumlarında iyileşme olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nöral terapi, Piriformis sendromu, Lokal anestezik

EVALUATION OF NEURAL THERAPY EFFECT IN PATIENTS
WITH PIRIFORMIS SYNDROME
Gökhan Tuna Öztürk¹, Fatma Gülçin Ural2, Hüseyin Nazlıkul³
¹Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital,
Ankara. gokhantuna06@gmail.com
² Yıldırım Beyazıt University Medical School, Department of Physical Medicine and
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Inroduction
Piriformis syndrome is occurred by overloading of the piriformis muscle.

Objective
The aim of this study was to explore the neural therapy effect on pain and functionality in patients with low back pain due to piriformis syndrome. Additionally, to
identify whether clinical changes and demographic features show any association.

Methods
One hundred and two patients were randomly divided into two groups (Neural
therapy & control). Stretching exercises for the piriformis muscle were given to all
patients. The patients in neural therapy group additional received 6 sessions neural
therapy. The visual analog scale (VAS) and Oswestry disability index (ODI) were no208
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ted at before and the end of the treatment in both groups. To compare demographic and clinical measurements between two groups, independent sample-t test was
used. The paired sample t test was used to compare clinical changes in each group.
The correlation between clinical and demographic features was evaluated by Pearson test.

Results
The groups were not different with regards to demographic features i.e., age, sex, BMI
and disease duration (all p > 0.05). In the neural therapy group, while pre-treatment
VAS score is 87.4±6.9, post-treatment VAS score is 6.3±7.5; while pre-treatment ODI
score is 69.0±7.6, post-treatment ODI score is 15.2±8.5. In the control group, while
pre-treatment VAS score is 83.1±8.8, post-treatment VAS score is 37.2±10.4; while
pre-treatment ODI score is 64.9±10.1, post-treatment ODI score is 32.2±11.9. The
VAS and ODI were improved in both groups (all p <0.001). However, improvement
of the VAS and ODI scores were more obvious in neural therapy group. The changes
of VAS and ODI values weren’t showed any correlation with demographic features.

Conclusion
After neural therapy, the patients with low back pain due to piriformis syndrome might have both pain and functional improvement.
Key Words: Neural therapy, Piriformis syndrome, Local anesthetic

TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA YENİ DOĞAN BEBEKLERDE
UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Funda KAVAK1, Aysel ÖZDEMİR1, Abdurrezzak GÜLTEKİN1, Mustafa KAVAK1
1
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ÖZET
Amaç
Türkiye’nin birçok bölgesinde toplumun inanç, gelenek, değer ve kültürleri
ile ilgili yaptıkları geleneksel uygulamalar kulaktan kulağa aktarılarak yayılan
Yöntemlerdir. Ülkemizde geleneksel uygulamalara özellikle yeni doğan
bebeklerde sıklıkla başvurulmaktadır. Bu araştırmanın amacı yeni doğan
bebeklerde uygulanan geleneksel uygulamaları belirlemektir.

Metot
Araştırma Haziran 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusundaki
3 ilde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 3 il merkezinde yeni doğum yapan
kadınlar oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya
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katılmayı kabul eden 200 yeni doğan kadın araştırmaya dâhil edilmiştir.
Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan
annelerin sosyodemografik özellikleri ve bebeklerine uyguladıkları geleneksel
uygulamaları içeren Anket Formu uygulanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından
hastanelerin doğum servisinde yüz yüze görüşme Yöntemi ile toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan annelerin çoğunun 21-24 yaş arasında olduğu, ilkokul
mezunu olduğu ve ilk bebeği olduğu saptanmıştır. Araştırmada annelerin
yenidoğan bebeklere en sık uyguladıkları geleneksel Yöntemlerin bebeği
emzirmek için 3 ezanı beklemek, bebek doğar doğmaz şekerli su vermek, yeni
doğan bebeği sarılıktan korumak için sarı tülbent kullanmak, yeni doğan bebeğin
gözüne limon sıkmak, yenidoğan bebeğin kaşına, gözüne sürme çekmek, bebeği
kundaklamak, yenidoğan bebeği tuzlamak olduğu belirlenmiştir.

Sonuç
Araştırmada annelerin yenidoğan bebeklerde geleneksel uygulamaları sıklıkla
kullandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının toplumda
yapılan geleneksel uygulamaların farkında olması ve bu yönde olumlu olanları
desteklemesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bebek, Geleneksel uygulamalar, Yenidoğan

THE TRADITIONAL PRACTICES IN EASTERN TURKEY
NEWBORN BABIES
ABSTRACT
Objective
Society’s belief in many regions of Turkey, traditions, values a
 nd traditional practices
transferred from ear to ear about their cultures are spreading Method. In our country,
traditional practices are frequently applied especially in newborn babies. The purpose of this study is to determine the traditional practices of newborn infants.

Methods
The study was conducted between June 2017-February 2018 in three provinces in
eastern Turkey. The universe of the research is composed of women who gave birth
in 3 provincial centers. 200 newborn women who agreed to participate in the study
without going to the sample selection were included in the survey. In the collection of the data, the questionnaire including the socio-demographic characteristics
of the mothers and the traditional applications they applied to their infants were
210
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applied. The data were collected by the investigator through face-to-face interviews
at the hospital’s delivery service. Percentage distribution, average was used in the
evaluation of the data.

Findings
It was determined that the majority of the mothers who participated in the research
were between the ages of 21 and 24, the primary school graduate and the first baby.
The traditional Methods that mothers use most frequently for newborn babies in the
study are to wait for the three prisoners to breastfeed the baby, to give the baby unborn baby sugary water, to use the yellow cheesecloth to protect the newborn baby
from jaundice, to squeeze lemon in the newborn baby’s eye, it was determined that
the baby was arson, to salivate the newborn baby.

Conclusion

It has been determined that mothers frequently use traditional practices in newborn
babies. In this respect, health professionals should be aware of traditional practices
in society and should not support positive ones in this respect.
Key words: Baby, Traditional applications, Newborn
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ÖZET
Giriş ve Amaç
Son zamanlarda tedavide tamamlayıcı uygulamalar yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu uygulamalardan biri olan yoga tamamlayıcı tedaviler arasında yerini almıştır.
Yoga birçok ülkede psikiyatri alanında ruh sağlığını geliştirmek için terapi
olarak uygulanmaktadır. Bu araştırmanın amacı yoganın depresyona etkisini
belirlemektir.

Materyal ve Metot:
Araştırma ön test-son test yarı denem modeli olarak yapılmıştır. Araştırmanın
verileri Aralık 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bir
hastanenin psikiyatri polikliniğinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini psikiyatri
polikliniğine başvuran depresyon hastaları oluşturmuştur. Araştırmanın
örneklemini ise yapılan güç analizi ile belirlenen 60 (35 kontrol, 35 deney)
depresyon hastası oluşturmuştur. Kontrol ve deney grubu randomize yolla
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seçilmiştir. Araştırmacı tarafından deney grubuna 6 hafta boyunca hastanenin
aktivite odasında haftada 2 defa yoga uygulaması yaptırılmış olup, kontrol
grubuna herhangi bir Girişimde bulunulmamıştır. Verilerin toplanmasında
araştırmacı tarafından hazırlanan “Anket Formu” ve “Beck Depresyon Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama,
karşılaştırılmış t testi, bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Araştırmada kontrol ve deney grubunun yoga uygulaması öncesi depresyon
düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yoga uygulama sonrasında
deney grubundaki depresyon seviyesindeki azalma kontrol grubuna oranla daha
yüksektir ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p˂0.05). Woolery
ve ark. yoganın depresyon semptomlarını azalttığını saptamıştır. West ve ark.
yoganın stresi azalttığını ve ruhsal iyi oluş hali oluşturduğunu tespit etmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Araştırmada yoga uygulamasının hastaların depresyon düzeylerini azalttığı
belirlenmiştir. Tamamlayıcı bir uygulama olan yoganın psikiyatri hastalarında
ruh sağlığını iyileştirmek ve depresyon düzeyini azaltmak için kullanılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, Hasta, Yoga

FİBROMİYALJİ TANILI YETİŞKİNLERDE ISLAK KUPA TERAPİSİ
(HACAMAT) UYGULAMASININ AĞRI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dt. Nurten ÇARKÇI, Ms. Nuray KARPUZCU

Amaç
Fibromiyalji tanısı konmuş 20-50 yaş grubunda toplam 40 bayan hastada
ıslak kupa terapisi uygulamasınını (hacamat) ağrı belirtilerine yanıt verip
vermeyeceğini değerlendirmek.

Arka plan
Fibromiyalji, sendromu, etiyolojisi, belli olmayan, sinirleri, kas ve bağ dokusunu
etkileyen, yaygın vücut ağrıları, belirli anatomik bölgelerde hassasiyet, ağrı
eşiğinde azalma, uyku bozuklukları, yorgunluk, yorgunluk, psikolojik sorunlar,
unutkanlık ve konsantrasyon eksikliği ile karakterize kas damar hastalığıdır.

Metodlar
Hastalar ile birebir 30 dakika görüşülerek anamnezleri alındı yapılacak uygulama
hakkında bilgi verildi. Risk ve kontrendikasyonları anlatıldı. NHI İstanbul Doğal
Sağlık Enstitüsü’nün kupa terapisi danışma formu ağrı skalası 10 düzeyinde olan
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hastalar çalışmaya alındı. Bütün hastalarda aynı bölgeden ve 1 seans olarak kupa
terapisi uygulandı. Bu bölgenin seçilmesinin nedenleri;
a) Ahmet Younis ve arkadaşlarının 2003 yılında yapmış olduğu çalışma vücutta
toksinlerin en çok bu noktalarda toplandığının belirlenmesi.
b) Bu noktaların geleneksel tıp kaynaklarında sıkça tavsiye edilen noktalar olması.
c) Hasta anamnezlerinde belirtilen bölgenin ağrıya en yakın bölgeler ağrıya en
yakın bölgeler olması uygulama geleneksel tıp yaklaşımına uygun olarak ateşli
kupalar ile yapılmıştır.

Sonuçlar
Fibromilayji tanısı konmuş ve ilaç tedavisi ile yeterince klinik düzelme
sağlanamamış 40 bayan hastanın 35’inde ıslak kupa terapisi uygulaması sonrası
ağrı yakınmalarının belirli oranda azaldığı doğrulanmıştır. Ağrı düzeyi 10 olan 40
hastanını 35’inde ağrı düzeyinin 5’in altına düştüğü görülmüştür. 5 hastada ise
ağrı düzeyinin düşmediği görülmüş, bu hastaların kilosu göz önüne alındığında
obeziteye bağlı olduğu düşünülmüş fakat bu konu ile ilgili bir araştırma
yapılmamıştır.

Çıkarımlar
Islak kupa terapisi (hacamat) uygulaması sonrasında ağrı yakınmalarında belirgin
düzeyde düzelme görülmüştür. FMS hastalarda ıslak kupa terapisi (hacamat)
uygulamasının araştırılması ağrı üzerinde olumlu Sonuç verebilir.
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, ağrı, hacamat, kupa terapisi

THE EFFECT OF WET CUPPING THERAPY (HIJAMA) ON ADULT
PATIENTS DIAGNOSED WITH FIBROMYALGIA
Keywords: fibromyalgia, pain, hijama, cupping therapy

Aim
To evaluate the response of cupping therapy in 40 female patients, age- group 20 to
50 years, with the diagnosis of fibromyalgia

Background
Fibromyalgia is a medical condition with unknown, etiology, characterized by chronic widespread pain, fibromyalgia effects muscles, nerves, connective tissues, other symptoms inculde: fatigue, localized sentivitiy, and decreased. Paint threshold,
psychiatric, conditions, such as depression-anxiety, sleep disturbance and cognitive
dysfunction like forgetfulness, difficulty in con- centration.
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Metods
In counselling, session, wihch 30 minutes, patients histories were taken, procedure
was explained with riskis ant contraindications. Pain level of teh patients was measured by NHI İstanbul pain scale an those with a pain level of 10 were investigated.
Procedure was applied to all patients on the same region of the body and in one
session,
The reason why these regions of body were chosen:
a) In the study of Ahmad Younis and his colleges made in 2003 it was recorded that
body collects most of toxins in this region
b) According to traditional medicine this region of body is one of the most recommended parts
c) In patient history it was recorded this is the closest area to pain region that they
are suffering. Procedure was done with fire cups properly to traditional medicine
Methods.

Results
35 of 40 female patinets who was diagnosed by fibromyalgia and could not get
enough benefit from medical treatment admitted that after wet cupping therapy
their complains resolved significantly, their pain scale dropped from 10 to lower than
5 in the rest of 5 patients pain level didnt change. It was thought that the therapy
was ineffective due to obesity but no study was made about it.

Conclusion:

After wet cupping therapy practice, significant decrease in pa- tients pain level was
recorded. In conclusion, wet cupping therapy practice on patients with fibromyalgia
give positive Results.

ORAL KONTRASEPTİF KULLANIMI ESNASINDA SAĞ
BACAKTA DERİN VEN TROMBOZU (DVT) GELİŞEN
HASTADA KUPA TERAPİSİ UYGULAMASI
Olgu Sunum: Nuray Karpuzcu

Amaç
Derin Ven Trombozu (DVT)’da kupa terapisi (hacamat) tedavisinin etkisini
inceleyerek, Yöntemini ve kurallarını geliştirmek.

Giriş
Genel popülasyonda Derin Ven Trombozu (DVT) insidansı yaklaşık 1000.000’de
67 olarak yer almaktadır. Derin Ven Trombozu (DVT)’na neden olan birçok risk
faktörü vardır. Günümüzde daha az dikkat çeken diğer bir yüksek risk grubu
214
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da Oral Kontraseptif kullanan popülasyondur. Oral Kontraseptif kullanımını
trombotik olaylara yol açtığı iyi bilinmektedir. Derin Ven Trombozu (DVT) tedavi
maliyeti oldukça yüksek ve hayat kalitesini etkileyen bir hastalıktır.

Belirtiler
Şişme, ağrı, şiddetli hassasiyet (yürüme ya da ayakta durma halinde ortaya
çıkabilir), şişen ya da hassasiyet olan bölgede ısı artışı (toplar damar iltihabı),
ciltte renk değişimi (kızarıklık ve morarma).

Tedavi
Antikoagülan tedavi
Düşük molekül ağırlıklı DMAH’ler (Enoxaparin, Deltoparin, Nodroparin,
Tinzaparin)
Trombolitik tedavi (Streptokinaz, Urokinaz, Doku Tipi Plasminojen, Aktivatörü (rt-Pa)
Vena kava filtresi Kompresör çorapları
Kupa Terapisi (Hacamat)
Derin Ven Trombozu (DVT)’da uygulanan diğer bir tedavi şekli de kupa terapisidir.
Deri altında birikmiş, damarda bloke olmuş, vücuda zararlı, biriktiği noktada
ilgili organa zarar veren kirli kanın vücuttan dışarı atılması işlemidir. Bu işlem
cam veya plastik bardak kullanılarak yapılır. Islak ve kuru olmak üzere iki tip
uygulama şekli vardır. Islak kupa terapisi; deri yüzeyinde küçük kesi oluşturarak
vakum Yöntemiyle kirli kanın dışarı alınmasıdır. Kuru kupa terapisi; herhangi bir
kesi yapılmadan deri yüzeyi üzerinde vakumlama işlemidir. Kupa terapisinin ağrı
üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır.

Sonuç
Kupa terapisi oral kontraseptif kullanan popülasyonda Derin Ven Trombozu
(DVT)’ında profilaksi olarak kullanılabilir. Tek olguya dayanmanın getirdiği
kısıtlılığa rağmen, kupa terapisinin damar yapısı üzerinde etkinliğini saptamak
için daha geniş bir araştırma yapılabilir. Derin Ven Trombozu (DVT) ‘nda kupa
terapisinin ağrı üzerindeki etkisi görülmüştür. Fakat bununla ilgili bir skala
uygulanmamıştır.

KAYNAKLAR
White RH. The epidemiology of venous thromboembolisin. Circulation 2003
Silverstein md heit ja mohr dn et al trends in thi incidence of deep vein thrombosis
an pulmonary embolism: a 25-year population- based stutdy,
Prandoni p lensig awa prins m. Long term outcomes after deep venous
thrombosis of the lower extremities, vascmed 1998.
Malone pc aguther ps the aetiology of deep venous thrombosis j meed 2006
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Metod
Bu olgu tek hasta üzerinde yapılan bir çalışmadır. Kupa terapisi seansları, hasta
antikoagülan tedavisi aldığından dolayı biyokimya Sonuçları değerlendirilerek
ayda 2 seans olarak toplamda 7 seans uygulanmıştır ve ıslak kupa terapisi ile
bardak kullanılarak yapılmıştır.

Sonuçlar
Derin Ven Trombozo (DVT)’nda kupa terapisi uygulaması, biyokimya değerlerinin
değiştiğini göstermiştir.

THE APPLICATION OF CUPPING TREATMENT FOR A PATIENT
WITH DEEP VEIN THROMBOSIS DEVELOPMENT IN THE
RİGHT LEG DURING ORAL CONTRACEPTIVE USE: CASE
PRESENTATION
Purpose
To evaluate the effect of cupping treatment on deep vein thrombosis, ant to develop
the Methods ant rules regarding its applications.

Introduction
The incidence of deep vein thrombosis DVT in the general population is app- roxiatively 67 in 1.000, 000 there ar many ris factors associated with the deve- lopnet of
deep vein trombosis.

TUNCELI DAĞ SARIMSAĞI’NIN (ALLIUM TUNCELIANUM) LCMS/MS ANALIZI VE RATLARDA YARA İYILEŞMESI ÜZERINE
ETKISININ BELIRLENMESI
Kasım Takım1, Ünal Yavuz2
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya A. B. D, Şanlıurfa, kasimtakim@
harran.edu.tr

1

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi A. B. D, Şanlıurfa

2

ÖZET
Bu çalışmada, endemik bir tür olan, Tunceli Dağ Sarımsağı’nın (Allium
tuncelianum), fitokimyasal bileşiklerinin belirlenmesi ve ratlarda yara iyileştirici
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etkisinin cerrahi metodlar ile belirlenmesi Amaçlanmıştır. Bu kapsamda Allium
tuncelianum için LC-MS/MS analizi yapıldı. Yara iyileştirme etkisini belirlemek
amacıyla; 32 rat kullanılarak, 4 grup (n = 8) oluşturuldu. Bu gruplardan biri; A
.tuncelianum sıvı vazelinde pomat haline getirilip uygulandığı, üçü ise kontrol
grupları olarak ayarlandı. Gruplar için hazırlanan pomadlar, 21 gün boyunca
hayvanların yaralarına topikal olarak uygulandı. Yaralar 2, 7, 14 ve 21. günlerde
görüntülendi. Yara izdüşümleri milimetrik asetat kağıtlarına çizildi. Çalışma
sonucunda, Allium tuncelianum’da 15 fenolik bileşik tespit edildi. Allium
tuncelianum etanol ekstraktlarının major komponentleri; malik asit, kainik asit
ve sinamik asit olarak bulundu. Çalışma süresince yaralarda enfeksiyon benzeri
komplikasyonlar gözlenmedi. Sarımsak verilen grubta yara iyileşmesinin, kontrol
grublarına göre daha iyi olduğu belirlendi. Sonuç olarak Tunceli sarımsağının
yüksek fenolik içeriğine sahip olduğu iyi bir yara iyileştirici ilaç olabileceği
kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Allium tuncelianum, LC-MS/MS, Fenolik, Yara iyileştirme

ANALYSIS OF THE TUNCELİ MOUNTAIN GARLIC (ALLIUM
TUNCELIANUM) LC-MS / MS AND DETERMINATION OF THE
WOUND HEALING EFFECT IN RATS
Kasim Takim1, Ünal Yavuz2
Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, Biochemistry A. B. D, Sanliurfa,
kasimtakim@harran.edu.tr

1

Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, Surgery A. B. D, Sanliurfa

2

Abstract
In this study, it was aimed to determine the phytochemical compounds of Tunceli
Mountain Garlic (Allium tuncelianum) which is an endemic species and to determine the wound healing effect in rats by surgical Methods. In this context, LC-MS / MS
analysis was performed for Allium tuncelianum. In order to determine the wound
healing effect; Using 32 rats, 4 groups (n = 8) were formed. One of these groups; A.
Tuncelianum flour was poured into liquid vaseline and the three were set as control
groups. The pomades prepared for the groups were applied topically to the wounds
of the animals for 21 days. The injuries were seen on days 2, 7, 14 and 21. The wound
projections were drawn on millimetric acetate papers. As a result, 15 phenolic compounds were detected in Allium tuncelianum. Major components of Allium tuncelianum ethanol extracts; malic acid, kainic acid and cinnamic acid. Infection-like
complications were not observed during the study period. It was determined that
wound healing was better in the garlic group than in the control groups. As a result; It is believed that Tunceli garlic has a high phenolic content and may be a good
wound healing drug.
Key words: Allium tuncelianum, LC-MS / MS, Phenolic, Wound healing
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SÖZLÜ BİLDİRİ

THE EFFECT OF THYMOQUINONE ON AUTOPHAGY
MECHANISM IN BREAST CANCER CELLS
Tuba Dilay Unal1,2
University of Health Sciences, Kayseri Research and Administration Center,
Department of Pathology, Kayseri
1

Erciyes University, Betül-Ziya Eren Genom and Stem Cell Center, Kayseri

2

Background
Thymoquinone (TQ) is the active ingredient of black seed.It has many positive effects
besides antitumoral efficacy. The drug-resistance is the most important problem in
aggressive breast cancers. Autophagy is suggested to be responsible in particularly
development of drug-resistance. The aim of our study is to investigate the effect of
TQ on autophagy in breast cancer.

Materials-Methods
MCF-7(non-metastatic) and MD-MB231(highly aggressive and metastatic) breast
cancer cells were treated with TQ. The cell viability/growth was measured by MTS
analysis. Expressions of autophagic markers (Beclin-1,LC3, and p62 proteins) were
investigated by western blot analysis. Autophagic vacuole formation were analyzed
and autophagy was measured by a flowcytometry.

Results
We found that expression of autophagy related proteins was decreased,autophagy was suppressed and cell proliferation was significantly inhibited (p<0.0001) in
TQ-treated breast cancer cells.

Conclusion
This is the first study in literature indicating TQ suppress autophagy in breast cancer.
Besides anti-proliferative effect, it inhibits autophagy and may enhance the efficacy
of chemotherapeutics,especially in aggressive&drug-resistant cases. So, we thought
that TQ may be used in treatment to help to overcome drug-resistance.
Keywords: autophagy; black seed; breast cancer; thymoquinone; drug-resisstanc
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TIMOKINONUN MEME KANSERI HÜCRELERINDE OTOFAJI
MEKANIZMASINA ETKISI
Tuba Dilay Ünal1,2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri SUAM, Patoloji Bölümü, Kayseri

1

Erciyes Üniversitesi, Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, Kayseri

2

Amaç
Timokinon(TQ) geleneksel tıpta sıkça kullanılan çörekotunun etken maddesidir.
Timokinon pekçok olumlu etkisi yanında antitümöral etkiye de sahiptir. Meme
kanseri oldukça yaygın bir kanser olup özellikle agresif karsinomlarda tedaviye
direnç en önemli sorundur. Otofaji hücrelerin hem yaşaması hem de yokedilmesi
için gereklidir. Tümör hücrelerinde ise değişen rollere sahiptir ve özellikle
tedaviye direnç gelişiminde önemlidir. Bu çalışmada TQ’nun kanser hücrelerinde
otofajiye etkisi araştırılmıştır.

Materyal ve Metod
MCF-7(nonmetastatik) ve MD-MB231( agresif ve metastatik)meme kanseri
hücrelerine TQ uygulandı. Hücre canlılığı/proliferasyonu MTS’le, otofajik
veziküllerin varlığı Acridin-Orange boyamayla değerlendirildi. Otofajinin
belirteci olan proteinler(LC3 ve Beclin-1 ve p62) Westernblotlamayla ölçüldü.
Flowsitometriyle otofaji değerlendirildi.

Bulgular
TQ’nun tümör büyümesini düşük dozlarda bile önleyebildiği görüldü. TQ
ile muamele edilmiş agresif meme kanser hücrelerinde otofaji ile ilişkili
proteinlerin(LC3 ve Beclin-1) ekspresyonlarının azaldığı, otofajinin baskılandığı
ve hücre proliferasyonunun önemli oranda önlendiği bulundu(p<0.0001).

Sonuç
Bu çalışma TQ’nun meme kanseri hücrelerinde otofajiyi baskıladığını gösteren
literatürdeki ilk çalışmadır. Timokinon otofajiyi baskılamasıyla tedaviye-dirençli
karsinomlarda kemoterapötiklerin etkinliğini artırarabilir. Otofaji kanser
hücrelerinin migrasyonu ve invazyonunu da etkilemektedir. TQ’nun otofajiyi
baskılayarak tümörijenik mekanizmaları baskılayacağını ve ilaç direncini kırarak
tedavide yararlı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: çörek otu; ilaç direnci; meme kanseri; otofaji; timokinon
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TÜRKİYE’DE AKUPUNKTUR ALGISI: ÜMRANİYE EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Melahat Argun¹, Ayşen Durmuş², Sema Basat³
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

1

SBÜ İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akupunktur Polikliniği

2

SBÜ İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

3

Amaç
Bilimsel kanıtları gün geçtikçe artan bir Yöntem olan akupunktur dünyada ve
ülkemizde uzun yıllardır sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Çalışmamızda
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupunktur Polikliniğine başvuran
hastaların sosyo-demografik özelliklerini, sağlık durumlarını, polikliniğe başvuru
nedenlerini ve başvuru sürecinde etkili olan faktörleri inceleyerek Türkiye’deki
akupunktur algısını değerlendirmeyi Amaçladık.

Yöntem
Tanımlayıcı bir anket çalışması olarak yürütülen araştırma 6 aylık sürede 132
olguyla tamamlanmıştır.

Bulgular
Çalışmamızda çıkan Sonuçlara göre akupunktur polikliniğine yaş ortalamaları
44,23±12,85 olan, çoğunluğu çalışmayan(%58.3), kronik hastalık sahibi(%63,6)
kadın(%83,3) hastalar başvurmaktadır. Olguların %65,9’u lise/üniversite
mezunudur. Başvuru sebepleri arasında kilo verme(%62,1), migren(%10,6) ve
sigara bırakma(%9,1) ilk üç sıradadır. Olguların %59,1’i yakınlarından etkilenerek
akupunktur yaptırmaya karar vermişken, doktor tavsiyesi(%39,4), medya(%38,9)
ve diğer hastalardan etkilenerek(%31,1) başvuranlar da çoğunluktadır. Olguların
%75’i konvansiyonel tıp ile akupunkturun birlikte kullanılmasının daha etkili
olduğunu düşünmekteyken, %65,6’sı akupunktur yaptırdığını aile hekimiyle
paylaşmamıştır. Olguların tamamı akupunkturun yaygınlaştırılmasını isterken,
%76,5’i ücretin düşürülmesini ve %97,7’si tedavinin SGK tarafından karşılanmasını
istemişlerdir.

Sonuç
Verileri Ümraniye bazında değerlendirdiğimizde Türkiye’de akupunktura
çoğunlukla kilo verme amacıyla başvurulmaktadır. Batı dünyasında yapılan
çalışmalarda ise hastaların akupunktura başvuru nedenleri başta iskelet kas sistemi
ağrıları olmak üzere çeşitli ağrı yakınmalarıdır. Bu çalışmalarda kilo verme isteği
şeklinde bir başvuru sebebi dahi sınıflandırılmamıştır. WHO’ ya göre akupunktur
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endikasyonları arasında etkinliği gösterilmiş ancak daha fazla kanıta ihtiyaç duyulan
rahatsızlıklardan olan obezitenin akupunktur ile bu derece ilişkilendirilmiş olması,
Türkiye’de akupunktur algısının bir yerlerde yanlış şekillendiğini göstermektedir.
Akupunktur doğru tanıtıldığı ve konvansiyonel tıp ile entegre kullanıldığında ülke
sağlığına ve bütçesine önemli katkı sağlayacak potansiyeldedir.
Anahtar Kelimler: Akupunktur, tamamlayıcı ve alternatif tıp, entegre tıp

THE PERCEPTION OF ACUPUNCTURE IN TURKEY: ÜMRANİYE
TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL AS A CASE STUDY
Melahat Argun¹, Ayşen Durmuş², Sema Basat³
Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Family Medicine

1

UHS İstanbul Ümraniye Training and Research Hospital, Acupuncture Clinic

2

UHS İstanbul Ümraniye Training and Research Hospital, Internal Medicine

3

Purpose
Acupuncture, with an increasing evidence to support its’ validity, has been practised
in the medical institutions for many years both in Turkey and around the globe. In
our study we aimed to reflect the perception of acupuncture in Turkey by examining
the socio-demographic characteristics, health conditions, and motivational factors
of patients who applied to acupuncture clinic in Ümraniye district.

Method
This study is a descriptive survey which lasted 6 months and completed with 132
patients.

Results
Results indicated that the mean age of the patients were 44.23±12.85, the majority
were femal(83.3%), unemloyed(58.3%), suffered from choronic diseases(63.6%), and
had high school and/or university diploma(65.9%). The top three reasons to visit
were; to lose weight(62.1%), migraine(10.6%), and smoking cessation(9.1%). 59.1%
of the patients indicated tahta they decided to try acupupuncture under the influence of their acquaintances, 39.4% of them came as a result of doctor recommandation, 38.9% of them were influenced by media, and 31.1 %of them came with the
advice of other patients. While 75% of the patients believed that the combination of
conventional medicine with acupuncture would be more efeffective, 65,6% of the
didn’t inform their family doctors about acupuncture. All of the patients demanded
the increase of number of acupuncture clinics. 76.5% of the patients indicated that
the cost should be less than the existing wage, and 97.7%of them said that it should
be covered by the government.
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Results
After analysing the given data, we may conclude that, despite the general global
tendency, in Turkey acupuncture is mostly used for the purpose of losing weight.
In the western world, reasons to use acupuncture are mostly various pain complaints, especially musculoskeletal pain. According to WHO, obesity is classified in the
group of diseases, symptoms or conditions for which the therapeutic effect of acupuncture has been shown but for which further proof is needed. Remembering this
fact, patients’ tendency to use acupuncture for weight loss shows that the perception of acupuncture is shaped in a different way in Turkey. If introduced properly and
integrated with the conventional medicine, acupuncture has a great potential of
contribution in areas of public health and national budget.
Key Words: Acupuncture, complementary and alternative medicine, integrated
medicine

DEMİR HİPOTEZİ
Prof. Dr. Necat Yılmaz
AEAH, Merkez Laboratuvarı, Antalya, Türkiye.
necatyilmaz@hotmail.com,0505-3578305.

Sadece Dünya’daki demir değil, tüm Güneş sistemindeki demir uzayda
Süpernova patlamaları sonucu sentezlenmiş ve Uzaya saçılıp Dünyamıza uzayda
indirilmiştir. Kandaki hemoglobinin keşfinin bilim adamı Otto Funke tarafından
1851 yılında yapıldığını söylemek lazım. Yaklaşık yüz yıl sonra, 1959 yılında Max
Perutz’un X ışını kristallografisi Yöntemini kullanarak hemoglobinin moleküler
yapısını keşfettiğini ve bu çalışmasıyla 1962 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü
aldığını belirtelim.Kur’an’da demir ile ilgili birçok ayet bunlardan bir tanesi Hadid
Suresi 25.ayette yer alır.
‘Demir Hipotezi’ olarak bilinen kuram; adet kanaması yolu ile demir kaybetmeleri
sonucunda, kadınlardaki düşük demir miktarının yağların oksidasyon hızını
yavaşlatması, böylece damar sertliğinin (atheroskleroz) erkeklere göre
kadınlarda daha az görülmesi temeline dayandırılmaktadır. Çünkü demir
kimyasal olarak çok aktiftir ve birçok proteine bağlanarak biyolojik yapılara zarar
verebilir. Haber-Weiss ve Fenton reaksiyonu ile molekülleri okside eden zararlı
oksijen radikallerinin oluşuna yol açar. Demir her zaman proteine bağlanmış
halde bulunduğu için, vücuttan sadece adet kanaması, dışkı ve deri dökülmesi
ile atılabilir. Bu sunumun amacı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından
birisi olan Kupa tedavisinin Demir hipotezi ile olan ilişkisine dikkat çekmektir.
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PSİKİYATRİDE DESTEKLEYİCİ VE TAMAMLAYICI
YAKLAŞIMLAR KONUSUNDA LİTERATÜR BİZE NELER
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Malatya, Türkiye

1

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Evde
Hasta Bakımı Programı, Çankırı, Türkiye
2

Amaç
Bu araştırma psikiyatride destekleyici ve tamamlayıcı yaklaşımlar konusunda
literatürün gözden geçirilmesini Amaçlamıştır.

Veri kaynakları
Google Scholar ve PubMed’de Şubat 2018’ye kadar olan İngilizce ve Türkçe
dilinde yayınlanmış makalelerdir.
İnceleme Yöntemleri: Çalışmaların başlığında ve özetinde yeterli bilgi
bulunmadığında, gerekli veriler tam metinlerle değerlendirilmiştir.

Bulgular-Sonuç
Uluslararası literatürde genel olarak destekleyici ve tamamalayıcı yaklaşımların
geleneksel bakım alan bireyler tarafından da tercih edildikleri bildirilmektedir.
Ruhsal bozukluğu olan kişiler arasındaki destekleyici ve tamamlayıcı yaklaşımlarla
temasların, ülkelerin gelir düzeyi ile yakından ilişkili olduğu ve yüksek gelire sahip
olan ülkelerin bu yaklaşımlarla daha fazla temas halinde oldukları görülmektedir.
Değerlendirmeye alınan çalışmalarda bu yaklaşımlardan ağırlıklı olarak kronik
ruhsal hastalığı bulunan bireylerin daha fazla faydalandığı belirtilmektedir.
Özetle ruhsal hastalığı olan bireylerin destekleyici ve tamamlayıcı yaklaşımları
yaygın olarak kullandıkları önemli Bulgular arasındadır. Türkiye’de de destekleyici
ve tamamlayıcı yaklaşımlara olan ilgi benzer yapı taşımakla birlikte, konu ile ilgili
mütevazı veriler olduğu söylenebilir. Bu noktada klinisyenlerin konu ile ilgili
farkındalık kazanmalarının yanı sıra bu alanla ilgili ayrıntılı çalışmalara gereksinim
olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: “Complementary and alternative medicine”, “psychiatry”,
“mental health”, “Desyekleyici ve tamamlayıcı tıp”, “Psikiyatri”, “Ruhsal sağlık”
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BRUKSİZMLİ HASTANIN HİPNOTERAPİYLE TEDAVİSİ: BİR
Olgu Sunumu
Arş. Gör.Dt.Elif KARDEŞ1, Dr. Öğr. Üyesi Kenan TAŞTAN2
1:Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
2:Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş
Bruksizm diş sıkma ve/veya gıcırdatma ile karakterize olup, popülasyonun
yaklaşık %8 ilâ %21’ini etkileyen ve sık görülen bir klinik durumdur. Bu Olgu
Sunumunda polikliniğimize bruksizm nedeniyle başvuran ve hipnoterapiyle
tedavi edilen bir olgunun tartışılması Amaçlanmıştır.

Olgu
28yaşında memur olarak çalışan dul kadın, 3yıl önce eşini trafik kazasında
kaybettikten sonra geceleri dişlerini sıktığını fark ederek psikiyatri polikliniğine
müracaat etmiş. Kendisine reçete edilen fluoksetin grubu ilacı dokuz ay
boyunca kullanmasına rağmen yakınmalarının geçmemesi üzerine gittiği diş
hekiminin dental gece plağı önerdiğini fakat bunu kullanamadığını belirtti.
Hasta bu yakınmaları ile polikliniğimize müracaat etti. Yapılan dental ve TME
muayenesinde bruksizmi tetikleyen herhangi bir patolojiye rastlanmadı.

Tedavi
Sujeye toplamda üç seans hipnoterapi uygulandı. Birinci seansta mayalama
yapıldı ve relaksasyon hipnozu uygulandı. İkinci seansta abreaksiyon Yöntemi ile
duygu boşalması sağlandı. Üçüncü seansta çapa Yöntemi ile pozitif imajinasyon
uygulandı. Üç seans sonunda suje artık dişlerini gıcırdatmadığını ve sabah
kalktığında oluşan miyofasiyal ağrılarının tamamen geçtiğini bildirdi.
Hipnoterapi bruksizm tedavisinde etkin olarak kullanılabilen bir Yöntemdir.

TREATMENT OF NOCTURNAL BRUXİSM WİTH
HYPNOTHERAPY: A CASE REPORT
Introduction
Bruxism is characterized by tooth grinding and/or clenching. It is a common clinical
condition that affects approximately 8% to 21% of the population. In this case report, we present a patient with bruxism treated with hypnotherapy.
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Case report
A 28-year old widow women had admitted to a psychiatric polyclinic with grinding
her teeth after losing her husband in a traffic accident three years ago. She was
prescribed fluoxetine. Although she had been using it for nine months, her symptoms were not improved. Then, her dentist recommended her a dental night guard,
but she could not use it. The patient admitted to our polyclinic with these complaints.
In dental and TME examination, no pathology that may trigger bruxism was found.

Treatment
In total three sessions of hypnotherapy was performed to the patient. In the first session, preparation speech and relaxation hypnosis was applied. In the second session,
emotional purging was provided with abreaction technique. In the third session, positive imagination with anchor technique was administered. At the end of the three
sessions, the patient reported that she has not grinded her teeth anymore and that
the myofascial aches that developed when she woke up in the morning were completely improved.
Hypnotherapy is a Method that can be used effectively in the treatment of bruxism.

SÖZLÜ BİLDİRİ

TURKISH FOLK MEDICINE “MAYASIL OTUAJUGA CHAMAEPITYS (L.) SCHREB.”AGAINST
HEMORRHOIDAL DISEASES
Ufuk KOCA-ÇALIŞKAN1, Ceylan AKA1
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Gazi University, Ankara,
06330 Turkey
1

Purpose of the study
The aim of study is to evaluate antihemorrhoidal activity of Ajuga chamaepitys (L.)
Schreb. used as a folk medicine to heal the hemorrhoidal symptoms in traditional
medicine.

Material and Method
Croton induced hemorrhoid model was conducted in rats. Methanolic extracts of A.
chamaepitys applied as oral at two different dosages (250 mg/kg and 500 mg/kg)
and topically. Therapeutic effect of methanolic extract on hemorrhoidal tissue was
compared to the herbal commercial preparation. Animals were sacrificed at the end
of a week after their bloods were taken. Histopathological changes on rectoanal tissues have been viewed. Their anorectal coefficient (ARC) were calculated.
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Findings
ARC of the extracts were found between 2,32±0,16 and 2,21±0,06.

Conclusion
The extracts showed remarkable effect compare to the commercial preparation.
Keywords: Ajuga chamaepitys, rats, hemorrhoid, croton-oil

HEMOROİDAL HASTALIKLARA KARŞI TÜRK HALK İLACI
“MAYASIL OTU-AJUGA CHAMAEPİTYS (L.) SCHREB.”
Ufuk KOCA-ÇALIŞKAN1, Ceylan AKA1
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara, 06330
Türkiye
1

Çalışmanın amacı
Çalışmanın amacı, hemoroid semptomlarının iyileştirilmesi için geleneksel
tedavide halk ilacı olarak kullanılan Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.’in
antihemoroidal aktivitesini değerlendirmektir.

Materyal ve Metot
Sıçanlarda kroton yağ nedenli hemoroid modeli oluşturuldu. A. Chamaepitys’in
metanollü ekstresi oral iki farklı dozda (250 mg / kg ve 500 mg / kg) ve topik
olarak uygulandı. Metanolik ekstrenin anal kanaldaki hemoroid dokusu
üzerindeki terapötik etkisi, bitkisel piyasa preparatıyla kıyaslandı. Hayvanlar
bir hafta sonunda kanları alındıktan sonra öldürüldü. Rektoanal dokulardaki
histopatolojik değişiklikler incelendi. Anorektal katsayıları (ARC) hesaplandı.

Bulgular
Bitki ekstrelerinin ARC değerleri 2,32 ± 0,16 (250 mg / kg) ve 2,21 ± 0,06 (500 mg
/ kg) bulunmuştur.

Sonuç
Ekstreler ticari preparatla kıyaslandığında kayda değer etki göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ajuga chamaepitys, sıçanlar, hemoroid, kroton yağı
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SÖZLÜ BİLDİRİ

HOMEOPATİ KULLANAN KİŞİLERİN YAŞAM
KALİTELERİ VE HOMEOPATİYE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Adalet KUTLU1, Arş. Gör. Mehmet GÜLŞEN2,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

2

Amaç
Bu çalışma, Türkiye’de Homeopati kullanan kişilerin yaşam kaliteleri ve
Homeopatiye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem
Bu çalışma, tanımlayıcı, kesitsel ve nitel tasarım özelliği olan bir çalışmadır.
Veriler, Organon Homeopati Derneği üyeleri ve Homeopati Danışmanlığı alan
kişiler üzerinde 15 Eylül-20 Ekim 2017 tarihleri arasında toplandı. Veriler, anket
formu ile Yaşam Kalitesi Kısa Formu kullanılarak elde edildi. Tam doldurulmuş
108 formun verileri değerlendirildi.

Bulgular
Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 43.85±10.16, %57.4’ü 40 yaş üstü, %88’i
kadın, %49.1’i evli, %90.7’si üniversite mezunu, %70,4’ü hem akut hem de
kronik rahatsızlıklarda Homeopati kullanmaktadır ve %79,6’ı Homeopati dışında
başka ilaç kullanmadığını ifade etmişlerdir. Homeopati danışmanlığı alanların
memnuniyet puanları 8,87±1,81’dir. Homeopati alanların yaşam kaliteleri alt
puanları ele alındığında; bedensel alan 16,16±2,20, ruhsal alan 15,16±2,21, sosyal
alan 14,67±2,64, çevresel alan 14,88±1,89 olarak belirlenmiştir. 40 yaş ve üstü
olan grupta yaşam kalitesi alt puanları daha yüksek olmasına rağmen anlamlı
fark yoktur (p>0,05). Erkeklerin yaşam kalitesi ölçeği tüm alt grup puanları daha
yüksektir. Homeopati’den memnun olma puanları 5’in üstünde olanların ölçek
alt puanları daha yüksektir; ruhsal ve sosyal alan puanları arasında anlamlı farklar
elde edildi (p<0,01). Homeopati dışında ilaç kullanmayanların ölçek alt puanları
daha yüksek fakat anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç
Homeopati kullanan danışanların Homeopati’den çok memnun ve Homeopati
ile ilgili görüşlerinin çok olumlu olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Homeopati, Yaşam Kalitesi
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TÜRKİYE’DE HOMEOPATİ KULLANAN KİŞİLERİN YAŞAM
KALİTELERİ VE HOMEOPATİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
BELİRLENMESİ
Doç.Dr. Adalet KUTLU1, Arş. Gör. Mehmet GÜLŞEN1,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

1

Amaç
Bu çalışma, Türkiye’de Homeopati kullanan kişilerin yaşam kaliteleri ve
Homeopatiye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem
Bu çalışma, tanımlayıcı, kesitsel ve nitel tasarım özelliği olan bir çalışmadır.
Veriler, Organon Homeopati Derneği üyeleri ve Homeopati Danışmanlığı alan
kişiler üzerinde 15 Eylül-20 Ekim 2017 tarihleri arasında toplandı. Veriler, anket
formu ile Yaşam Kalitesi Kısa Formu kullanılarak elde edildi. Tam doldurulmuş
108 formun verileri değerlendirildi.

Bulgular
Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 43,85±10,16, %57.4’ü 40 yaş üstü, %88’i
kadın, %49,1’i evli, %90,7’si üniversite mezunu, %70,4’ü hem akut hem de
kronik rahatsızlıklarda Homeopati kullanmaktadır ve %79,6’ı Homeopati dışında
başka ilaç kullanmadığını ifade etmişlerdir. Homeopati danışmanlığı alanların
memnuniyet puanları 8,87±1,81’dir. Homeopati alanların yaşam kaliteleri alt
puanları ele alındığında; bedensel alan 16,16±2,20, ruhsal alan 15,16±2,21, sosyal
alan 14,67±2,64, çevresel alan 14,88±1,89 olarak belirlenmiştir. 40 yaş ve üstü
olan grupta yaşam kalitesi alt puanları daha yüksek olmasına rağmen anlamlı
fark yoktur (p>0,05). Erkeklerin yaşam kalitesi ölçeği tüm alt grup puanları daha
yüksektir. Homeopati’den memnun olma puanları 5’in üstünde olanların ölçek
alt puanları daha yüksektir; ruhsal ve sosyal alan puanları arasında anlamlı farklar
elde edildi (p<0,01). Homeopati dışında ilaç kullanmayanların ölçek alt puanları
daha yüksek fakat anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç
Homeopati kullanan danışanların Homeopati’den çok memnun ve Homeopati
ile ilgili görüşlerinin çok olumlu olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Homeopati, Yaşam Kalitesi
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DETERMINATION HOMEOPATHY USERS’ QUALITY OF LIFE
AND THEIR VIEWS ON HOMEOPATHY IN TURKEY
Aim
This study was conducted to determine the quality of life for homeopathy users in
Turkey and their views on homeopathy.

Method
A mixed Methods research design was used. The sample is consisted of 108 participant receiving homeopathy consultation from Organon Homeopathy Association. Research data was collected by using Demographic Information Form and
WHOQOL-BREF TR in September and October 2017. A total of 108 full filled form
were evaluated.

Results
The average age of the participants was 43.85±10.16, 57.4% were over 40 years old,
88% were women, 49.1% were married, 90.7% had bachelor’s degree, 70.4% were
using Homeopathy in both acute and chronic conditions, and 79.6% stated that
they did not use any medicine except Homeopathy. The average satisfaction score
of homeopathy users was found as 8.87±1.81. When the subscales of participants’
quality of life was considered; the physical domain was 16.16±2.20, the psychological domain was 15.16±2.21, the social domain was 14.67±2.64 and the environmental domain was 14.88±1.89. Although the quality of life subscale scores was higher
in the group of 40 years and over, there was no significant difference (p>0.05). When
it was handled according to gender; all subscale scores of men’s quality of life was
higher, and there was a significant difference in physical domain (p<0.01). Participants who are satisfied with homeopathy more than 5 have higher subscale scores,
and there were significant differences between psychological and social domain
scores (p <0.01). Those who do not use any medication other than homeopathy had
higher subscale scores but no significant difference was found (p>0.05).

Conclusion
Homeopathy users were conscious, very satisfied with homeopathy, and found that
their opinions about homeopathy were very positive.
Keywords: Homeopathy, quality of life, opinions.
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BACH ÇİÇEKLERİ: DUYGU VE ZİHİNSEL SORUNLAR İÇİN
ÇİÇEKLERİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ-Nitel Bir Çalışma
Doç.Dr. Adalet KUTLU1,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

1

Amaç
Bach çiçekleri ile ilgili farkındalığı arttırmak ve Bach çiçeklerini kullananların
görüşlerini belirlemektir.
Bach çiçekleri, Dr. Edward Bach tarafından ortaya konmuş tamamlayıcı bir
iyileştirme Yöntemidir. Hastalıklardan korunmada ve akut olarak ortaya çıkan
duygu ve zihinsel sorunlarda kullanılmaktadır. Bach çiçeklerinde temel Amaç,
duygusal ve zihinsel denge ve uyumun elde edilmesidir. Bach Çiçekleri, toplam
38 çiçek özünden elde edilmiştir. Bach Çiçekleri’nin etki alanları şunlardır;
Korkular, belirsizlikler, koşullara karşı ilgisizlik, yalnızlık, aşırı duyarlılık, üzüntü ve
keder, başkalarının iyiliğiyle aşırı ilgili olma durumudur.

Gereç Yöntem
Bu çalışmada, Bach Çiçekleri ile ilgili bilgi almak isteyen 64 kişiye bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Bilgilendirme sonrası Bach Çiçekleri ile ilgili bir broşür verildi.
Bach çiçekleri kullanmak isteyen 24 kişiye görüşme sonucunda ihtiyaçlarına
yönelik Bach çiçekleri solüsyonu hazırlandı. Bach çiçeklerini önerilen süre
boyunca düzenli kullanan 15 kişiden Bach Çiçeklerinin etkilerine yönelik yarı
yapılandırılmış sorulardan oluşturulan formla geri bildirimler alındı.

Sonuç
Elde edilen ifadelerde; rüyalarda artışla birlikte çiçeklerin duygusal ve zihinsel
boyutta etki gösterdiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Bach Çiçekleri, etkileri.

BACH FLOWERS: HEALING POWER OF FLOWERS IN
EMOTIONAL AND MENTAL ISSUES- A qualitative study
Aim
Aim of this study to give information about Bach flowers and to raise awareness
about Bach Flowers.
Bach flowers is a complementary Method which is presented by Dr. Edward Bach.
This Method is used for prevent from illness and acute emotional and mental problems. The main aim is to stabilization emotions and mental balance. It is got from
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38 flower essence. Bach flowers have seven sub-category according to affect areas;
fears, uncertainty, indifference to conditions, lonely, hypersensitivity, sadness and
grief, hypersensitivity to others happiness.

Methods
This study is made information meeting to 64 person who are want to take information about Bach flowers. After information, was given brochure of Bach flowers.
Bach Flowers solution was prepared based on their needs in result interview to 24
person who are want to use Bach flowers. Feedbacks by questionnaire which is consist of questions related Bach flower’s effects are taken from 15 person who are use
regularly recommended duration.

Result
In achieved statements; increase their dreams, otherwise, were determined that are
emotional and cognitive effects of the flowers.
Key words: Bach flowers, effects.

NUTRASÖTİKLERİN SAĞLIKTA KULLANIMI
Semra KOYUNOĞLU1, Aslı CAN AĞCA1, Ali ALKAN1, Hakkı GÜRSÖZ1
1
Bitkisel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

ÖZET
Nutrasötikler, besleyici özelliklerine ilave olarak sağlığa yararları bilimsel olarak
ispatlanmış, toksik olmayan, ekstre veya gıda olarak kronik hastalığa karşı
koruyucu veya fizyolojik yarar sağlayan besin takviyeleridir. Etki mekanizmaları
çeşitlilik gösterir ve çoğunluğu çoklu terapötik özelliklere sahiptir. Nutrasötikler
sağlığı iyileştirmek, yaşlanma sürecini geciktirmek, kronik hastalıkları önlemek,
yaşam beklentisini arttırmak için kullanılmaktadırlar. Bitkisel nutrasötikler,
alerji, bağışıklık, alzheimer, kardiyovasküler, kanser, diyabet, göz, inflamasyon,
parkinson, obezite ve oksidatif strese karşı koruyucu etkilere sahiptir. Ağızdan
alınmak üzere vitamin, mineral, bitkisel drog, amino asit, enzimler, organ dokuları,
salgı bezleri, prebiyotikler, probiyotikler bu grupta değerlendirilmektedir.
Ürünler tablet, kapsül, yumuşak jel, jelatin kapsül gibi farklı dozaj şekillerinde
bulunabilirler ancak ilaç olarak kabul edilmezler. Günümüzde, nutrasötikler
potansiyel beslenme, güvenlik ve tedavi edici etkilerden dolayı büyük
ilgi görmektedir. Üzerinde çalışılan nutrasötiklerin listesi sürekli olarak
değişmekle birlikte devam eden pazar gelişmeleri, araştırma ve tüketici
ilgisini yansıtmaktadır. Nutrasötik tüketimde hızla artan ilgiyle, nutrasötiklerin
kullanımını güvenli ve etkili kılmak için önemli araştırmalar gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Nutrasötikler, nutrasötiklerin sağlıkta kullanımı
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YENİLİKÇİ BİTKİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ
Semra KOYUNOĞLU1
Bitkisel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Söğütözü, Ankara-TÜRKİYE
1

Email: semra.koyunoglu@titck.gov.tr
Ekstraksiyon
süreci bitki araştırmaları için bir başlangıç 
aşamasıdır.
Çünkü bitkilerden elde edilen ham ekstraktların hazırlanması, bitkilerde
bulunan kimyasal bileşenlerin izolasyonu ve saflaştırılması için başlangıç
noktasıdır. Ekstraksiyon Yöntemi ayrıca bitki tıbbı da dahil olmak üzere
doğal ürünlerin formülasyonunda ve standardizasyonunda temel bir rol
oynar. Geleneksel teknikler daha uzun ekstraksiyon süresi gerektirdiğinden, fito
bileşenlerinin çoğunda ciddi bir termal degradasyon riski vardır. Mikrodalga
destekli ekstraksiyon (MAE), süperkritik sıvı ekstraksiyonu (SCFE), hızlandırılmış
solvent ekstraksiyonu (ASE) gibi yeni ekstraksiyon teknikleri, önemli bir araştırma
ilgisi vermiştir. Bu bitkisel ve tıbbi ürünlerin, terapötik çözümlere olan büyük
talep ve Ar-Ge’sindeki artış nedeniyle, 2014’ten 2020’ye kadar% 12.0’dan fazla
CAGR oranında büyümesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Bitki Ekstraksiyon Yöntemleri

INNOVATİVE PLANT EXTRACTİON MethodS
Semra KOYUNOĞLU1
Department of Herbal and Support Products, Vice Presidency of Medicines and Pharmacy, Turkish Medicines and Medical Devices Agency (TMMDA), Söğütözü, Ankara –TURKEY
1

Email: semra.koyunoglu@titck.gov.tr
Extraction process is the preliminary step for plant research because the preparation
of crude extracts from plants is the starting point for the isolation and purification
of chemical constituents present in plants. The extraction Method also plays a main
role in formulation and standardisation of natural products including plant medicine. As the traditional techniques require longer extraction time thus running a severe risk of thermal degradation for most of the phyto-constituents. Novel extraction
techniques such as microwave assisted extraction (MAE), supercritical fluid extraction (SCFE), accelerated solvent extraction (ASE), etc., had given the significant research attention. These plant and medicinal products is expected to grow at the fastest
rate of CAGR of over 12.0% from 2014 to 2020 due to great demand for therapeutic
solutions and increase in Research and Development R&D.
Key words: Innovative Plant Extraction Methods
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SİDERİTİS MONTANA BİTKİSİNİN METANOL EXTRESİNİN
RADİKAL GİDERME AKTİVİTESİ
Mahfuz Elmastas1, Nusret Genc2, Korhan Dedeoğlu2, Ramazan Erenler2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul,
Türkiye.
1

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Tokat, Türkiye
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Corresponding author e-mail: mahfuz.elmastas@sbu.edu.tr

ÖZET
Sideritis türleri geleneksel olarak bitkisel çay, aroma verici madde ve terapötik
Amaçlar için kullanılmaktadır [1]. Sideritis türlerinin farmakolojik özellikleri
içerdikleri flavonoidler, terpenler, iridoidler, kumarinler, lignanlar ve steroitler
sorumludur. Sideritis türlerinin antiproliferatif ve antimikrobiyal [2] etkileri gibi
önemli biyolojik aktiviteleri ortaya konulmuştur.
Bu çalışmada, Sideritis montana’nın toprak üstü kısmı metanol ile ekstrakte
edilmiştir. Metanol özütü, DPPH• radikal giderme ve ABTS + • katyon radikali
giderme aktiviteleri analiz edildi. Sideritis montana’nın metanol özütünün ABTS +
•
aktivitesi IC50 olarak 9,05 ± 0,78 olarak hesaplanmıştır. Bu değer BHA (6,63 ± 0,25)
ile kıyaslandığında önemli bir aktivite olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, orta
derecede DPPH• radikal giderme aktivitesine sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sideritis montana, antioksidan, serbest radikal.
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DÜZCE İLİNDEKİ AKTARLIK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
Selime Semra CANDAR EROL1 , Ertuğrul KAYA1
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Düzce-Türkiye

1

Amaç
Bu çalışmada, Düzce İl merkezindeki aktarların bitkisel tedavilerin kullanımı
hakkındaki görüşlerinin incelenmesi ve aktarların profilinin çıkarılması
Amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler
Çalışmanın materyalini İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı
izniyle açılan 5 aktara uygulanan anket formları oluşturmaktadır.

Bulgular
Anket çalışmasının Bulgularına göre, Düzce ilinde çalışan aktarların 2’si lise,
2’si ortaokul ve 1’i ilkokul mezunudur. Aktarlardan 1’i sattıkları ürünleri sadece
aracılardan, 1’i toplayıcı ve aracılardan, 2’si satıcı, toplayıcı ve aracılardan ve 1’i
satıcı ve toplayıcılardan temin etmektedir. Aktarlardan 1’i mesleği kendi kendine
öğrendiğini, 1’i kendi kendine ve ustasından öğrendiğini, 3’ü ise ustasından
öğrendiğini söylemiştir. Aktarlar: ‘‘Bitkiler ile ilgili bilgileri öğrendiğiniz kaynak
nedir?’’ sorusuna 1’i aile, 1’i aile/kitap-dergi/tüketici müşteri, 3’ü ise aile/kitapdergi cevabını vermiştir. ‘‘Müşterileriniz /Tüketiciler rahatsızlıkları için neden
bitkileri tercih ediyor?’’ sorusuna 4’ü “eczane ilaçlarının yan etkisi olduğundan”, 1’i
ise “zararsız ve ucuz/ eczane ilaçlarının yan etkisi olduğundan” cevabını vermiştir.

Sonuç
Düzce İl merkezindeki aktarların bitkisel tedavilerin kullanımı hakkındaki bilgileri
kendi kendilerine, ustalarından ya da kitaplardan öğrendiği ve meslekleri ile ilgili
herhangi bir akademik eğitimlerinin olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aktar, aktarlık uygulamaları
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A STUDY ON MEDICINAL HERB TRADING APPLICATIONS IN
DÜZCE
Selime Semra CANDAR EROL1, Ertuğrul KAYA1
Düzce University Traditional and Complementary Medicine Practice and Research
Center, Düzce-Turkey
1

Objective
In this study, it was tried to examine the opinions of the provinces of Düzce about the
use of herbal treatments and to remove the profile of medıcınal herb trading.

Material and Methods
The material of this study is 5 questionnaire forms prepared for herbalists that are
licensed from the Ministryof Health and Dırectorate of Provincial Food Agriculture
And Livestock

Results
According to the Results of the study; 2 of the districts working in Düzce are high
school, 4 are middle school and 1 is primary school graduate. 1 products are sold
from intermediaries, 1 from collectors and intermediaries, 2 from vendors, collectors and intermediaries and 1 from vendors and collectors. One of products are said
that he learned his profession by himself, 1 product learned it by himself /his master,
and 3 products learned by his master. Transcripts: “What is the source of information about plants?” “1” is family, 1 is family/book-magazine/consumer, 3 is family/
book-magazine. In response to the question “Why are your customers / consumers
prefering plants for their discomforts?”, 4 responded that : They were side effects of
pharmacy drugs, while 1 said: They were harmless and cheap / side effects of pharmacy drugs.

Conclusion
As a result, it has been determined that the transfers in the Düzce Provincial Center
have learned from themselves, masters or books about the use of herbal medicines
and that there is no academic education related to their profession.
Key Words: Herbalist, medicinal herb trading applications
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SOME MEDICINAL MUSHROOMS ON SWEET GUM
(Liquidambar orientalis Mill.) IN MUĞLA (TURKEY)
Selime Semra CANDAR EROL1, Hakan ALLI2
Düzce University Traditional and Complementary Medicine Practice and Research
Center, Düzce-Turkey
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In this study, 6 specimens of medicinal mushrooms were given on Liquidambar
orientalis Mill. which is a relict endemic tree in Muğla province, between 2010 and
2011. Necessary morphological and ecological characteristics of the samples were
noted and they were photographed in their natural habitats. Fungal samples were
further examined and micro-structural data were obtained by light microscopy (Carl
Zeiss Primostar). Some reagents such as distilled water, Melzer’s reagent, 5% KOH, H
SO, Congo red etc. were used for microscopic investigations. Identification was performed according to Breitenbach and Kränzlin (1984–2000), H ansen and Knudsen
(1992–2000), Ryvarden and Gilbertson (1993), Pegler et al. (1997), Calonge (1998),
Kränzlin (2005) and Medardi (2006). As a result of field and laboratory studies; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Trametes versicolor (L.) Lloyd, Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél, Fomes fomentarius (L.) Fr., Schizophyllum commune Fr.,
Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. were identified. These six specimens of medical fungi identified are important species in Asian traditional medicine. Although these medical
fungi have been used since ancient times in Asian traditional medicine, they are not
well known in Turkey. In this study, it is aimed to emphasize the importance of some
medical fungi were identified in our country in traditional and complementary medical applications. The species list is given with collection locations, collection dates,
collection numbers and widespread use in Asian traditional medicine.

Locations
Dalaman (Muğla), Fethiye (Muğla)
Key words: Medicinal mushrooms, Liquidambar orientalis, Muğla, Asian traditional
medicine
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MUĞLA’DA (TÜRKİYE) Liquidambar orientalis Mill.
ÜZERİNDE TESPİT EDİLEN BAZI TIBBİ MANTARLAR
Selime Semra CANDAR EROL1, Hakan ALLI2
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Düzce-Türkiye

1
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2

candar.semra@gmail.com
Bu çalışmada 2010 ve 2011 yılları arasında, Muğla ili sınırları içerisinde yetişen
ve relikt endemik bir ağaç olan Liquidambar orientalis Mill. üzerinde belirlenen 6
tıbbi mantar türü verilmiştir. Örneklerin gerekli morfolojik ve ekolojik özellikleri
not edilmiş ve örnekler doğal habitatlarında fotoğraflanmıştır. Makrofungus
örneklerin mikroskobik yapıları ışık mikroskobu (Carl Zeiss Primostar) altında
incelenmiştir. Mikroskobik incelemelerde; distile su, %5 KOH, Melzer ayıracı,
H SO, Kongo Kırmızısı vs. reaktifler kullanılmıştır. Tür teşhisleri, Breitenbach
and Kränzlin (1984–2000), H ansen and Knudsen (1992–2000), Ryvarden
and Gilbertson (1993), Pegler et al. (1997), Calonge (1998), Kränzlin (2005) ve
Medardi (2006)’ye göre yapılmıştır. Tespit edilen türler; Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst., Trametes versicolor (L.) Lloyd, Auricularia auricula-judae (Bull.)
Quél, Fomes fomentarius (L.) Fr., Schizophyllum commune Fr., Lentinus tigrinus
(Bull.) Fr.’dir. Tanımlanan 6 tıbbi mantar türü Asya geleneksel tıbbında önemli
türlerdir. Bu tıbbi mantarlar, Asya geleneksel tıbbında eski çağlardan beri
kullanılmasına rağmen, Türkiye’de iyi bilinmemektedir. Bu çalışmada, ülkemizde
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında bazı tıbbi mantarların öneminin
vurgulanması Amaçlanmıştır. Tür listesi; toplanma yerleri, toplama tarihleri,
koleksiyon numaraları ve Asya geleneksel tıbbında yaygın kullanımları ile birlikte
sunulmuştur.

Toplama Yeri:
Dalaman (Muğla), Fethiye (Muğla)
Anahtar Kelimeler: Tıbbi mantarlar, Liquidambar orientalis, Muğla, Asya Geleneksel Tıbbı
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SICAKLIK STRESİ İLE İNDÜKLENEN BROYLERLERDE FARKLI
ORANLARDA KULLANILAN BAZI BİTKİSEL EKSRAKTLARIN
SERUM TRANSFERRİN SEVİYESİNE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Bülent BAYRAKTAR1, Emre TEKCE2, Mehmet GÜL3, Vecihi AKSAKAL4
Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü, Sorumlu Yazar, bulentbayraktar@bayburt.edu.tr
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ÖZET
Bitkiler ve bitkisel kaynaklardan elde edilen eksrakt eldeleri, günümüzde giderek
artış gösteren kanser, alzhiemer gibi birçok hastalığa karşı gerek önleyici gerekse
tedavi edici etkilerinin belirlenmesiyle birlikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamalarında giderek önem kazanmaya başlamıştır.
Transferin, preventif antioksidanlar içerisinde yer alan hücre dışı savunmada
rolü bulunan bir antioksidan molekülüdür. Hücrelere Fe+3 taşınmasında rolü
bulunan ve aynı zamanda önemli bir büyüme faktörüdür. Ferröz iyon (Fe+2),
fenton reaksiyonu tarafından H2O2’nin çok fazla derecede toksik olan OH. ’ye
dönüşümünü katalizleyerek oksidatif strese sebep olmaktadır.
Bu çalışma, 22 ve 36 ° sıcaklık stresi uygulanan gruplarda (Kontrol (K), K+250
ml/l, K+500ml/L, K+750ml/L) brolierde içme suyuna ilave edilen esansiyel yağ
asidi karışımının (EOM) (Eucalytus glabutus labii, Tymus vulgaris, Cymbopogon
nardus ve Syzgium aromaticum) serum transferrin düzeyi üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hayvan materyali olarak 400 adet
1 günlük yaşta Ross-308 etlik civciv kullanılmıştır. Her grupta 50 hayvan olacak
şekilde 8 farklı gruba ayrıldı. Her grupta kendi içerisinde her bölmede 10 adet
hayvan olacak şekilde 23 ° stressiz grup ve 36 °stres uygulanacak şekilde Kontrol
(K), K+250 ml/l, K+500ml/L, K+750ml/L olacak 5 alt gruba ayrıldı. Araştırma 42
gün sürdürüldü. Broylerlerin 7 gün ortama adaptasyonu sağlandıktan sonra 8.
günden itibaren gruplara Eucalytus glabutus labii, Tymus vulgaris, Cymbopogon
nardus ve Syzgium aromaticum bitkilerinin tohumlarının yağı etanol ekstraktlarını
içeren uçucu yağ asidi karışımı uygulandı. 15. günden 42. güne kadar ısı stresi
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36 ° olacak şekilde Kontrol (K), K+250 ml/l, K+500ml/L, K+750ml/L gruplarına
uygulandı. Ayrıca, deneme süresi boyunca tüm gruplara deneme süresince
24 saat aydınlık (60 W ) uygulandı. 22 °’ Kontrol (K), K+250 ml/l , K+500ml/L,
K+750ml/L gruplarda Serum transferrin düzeyleri sırasıyla 0.05, 0.04, 0.042, 0.038
g/L iken, 36 °’ stres uygulanan Kontrol (K), K+250 ml/l , K+500ml/L, K+750ml/L
brolier gruplarında sırasıyla 0.038, 0.044, 0.046,0.05 g/L bulundu.
Bu çalışmasın sonucunda, içme suyuna ilave edilen esansiyel yağ asidi
karışımından (EOM) (Eucalytus glabutus labii, Tymus vulgaris, Cymbopogon
nardus ve Syzgium aromaticum) serum transferrin düzeyinin etkilenmediği
(p>0.05) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Transferrin, Sıcaklık Stresi, Brolier, Esansiyel Yağ Asidi Karışımı

ABSTRACT
Extracts obtained from plants and plant sources are becoming more and more important in Traditional and Complementary Medical Practices, with the determination of preventive and therapeutic effects against many diseases such as cancer and
alzhiemer which are increasing day by day.
This study was undertaken to investigate the effects of essential oil acid mixture
(EOM) (Eucalytus) supplemented with broiler drinking water at 22 and 36 ℃ temperature stressed groups (Control (K), K + 250 ml / glabutus labii, Tymus vulgaris, Cymbopogon nardus and Syzgium aromaticum) on serum transferrin levels. In the study
400 Ross-308 chicks were used as animal material for 1 day of age. In each group
there were 8 different groups, with 50 animals. In each group, 5 subgroups were assigned to control (K), K + 250 ml / l, K + 500 ml / L, K + 750 ml /L.
The research lasted 42 days. From the 8th day after the broilers were allowed to
adapt for 7 days, the volatile fatty acid mixture containing the oil ethanol extracts of
the seeds of Eucalytus glabutus labii, Tymus vulgaris, Cymbopogon nardus and Syzgium aromatic plants was applied to the groups. (K), K + 250 ml / l, K + 500 ml / L, K +
750 ml / L as the heat stress was 36 ° C from day 15 to day 42. In addition, all groups
were exposed to light (60 W) for 24 hours during the trial throughout the experiment.
Controlled by 36 ° C stress, while Serum Transferrin Levels in Control (K), K + 250ml /
L, K + 500ml / L and K + 750ml / L groups were 0.05, 0.04, 0.042 and 0.038 g / K), K +
250 ml / l, K + 500 ml / L and K + 750 ml / L broiler groups, respectively, were found to
be 0.038, 0.044, 0.046 and 0.05 g / L, respectively.
As a result of this study, serum transferrin levels of EOM (Eucalyptus glabutus labii,
Tymus vulgaris, Cymbopogon nardus and Syzgium aromaticum) added to drinking
water were not affected (p> 0.05).
Key Words: Transferrin, Temperature Stress, Brolier, Essential Oil Acid Mixture.
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1. Giriş
Serbest radikaller, metabolik süreçte ve çeşitli dış etmenlere bağlı olarak oluşan
kısa ömürlü reaktif moleküllerdir (Mccormic vd. 2000:350). Son zamanlarda
kanser, nörodejeneratif hastalıklar, diyabet, arteroskleroz, alerji ve katarakt
gibi birçok hastalığın çoğu patogenezinde serbest radikallerin rolü bulunması
nedeniyle araştırmacıların giderek dikkatini çekmekte ve bu nedenle çoğu
araştırmaya konu olmaktadır.
Serbest radikaller, canlı organizmada oksidan ile antioksidan savunma sistemi
arasındaki dengenin oksidan lehine değişip artış göstermesi neticesinde oksidatif
stres oluşmaktadır. Oksidatif stres şekillendiğinde ve demir gibi metal iyonlarının
varlığı serbest radikallerin oluşumu artmaktadır (Valko ve ark., 2007:39). Canlı
organizmalarda O2 .- ve H2O2’in toksik etkileri bu maddelerin OH. ve reaktif metal
komplekslerine dönüşmesi ile oluşmaktadır (Karihtala ve ark., 2007:115).
Oksidatif stres faktörlerinin ortadan kaldırılması ve fizyolojik işleyişin devamlılığının
sağlanmasında endojen antioksidanların önemli bir rolü bulunmaktadır
(Pal, 1994). Serbest radikallerin artmasıyla, endojen antioksidanlar yetersiz
kalabilmekte ve bu da eksojen antioksidanların alınmasını gerektirebilmektedir.
Preventif antioksidanlar içerisinde yer alan transferin, hücre dışı savunmada
rolü bulunan bir antioksidan molekülüdür. Serbest ferröz iyon konsantrasyonu
azaltarak bir antioksidan olarak hareket etmektedir. Transferrin, serbest demiri
bağlayarak demirin lipit peroksidasyon tepkimelerinin oluşmasını önlemektedir.
Transferrin demirle tam bağlanmadığı süreçte antioksidan etki gösterir iken; tam
doyurulduğunda plazmaya demir salınımı sonucu prooksidan olabilmektedir
(Yu, 1994:139).Tekrarlanan psikolojik stres maruziyetinin, serum demir düzeyini
azaltabildiğini ve hepsidinin demir honda bir anahtar gibi göründüğü eritropoiezi
inhibe edebileceğini göstermiştir (Wei ve ark., 2008:88 ).
Strese en duyarlı hayvanlardan birisi olan kanatlılarda, büyümenin gecikmesi,
mortalite oranının artması ve immunosupressif etkileri nedeniyle ekonomik
ve fizyolojik problemlere yol açmaktadır. Fizyolojik, hormonal, davranışsal
ve moleküler değişikliklere yol açan sıcaklık stresi (Moraesa ve ark., 2003:28)
kanatlılarda, büyümeyi yavaşlatması, ölüm oranını artırması ve immunosüpresif
etkisinden dolayı oldukça önemli bir stres faktörüdür (St.-Pierre ve ark 2003:86).
Kanatlı yemlerinde stabilitenin sağlanması ürünlerde oksidatif bozulmanın
önlenmesi ve oksidatif stresin etkisinin azaltılması amacıyla, bu hayvanların
yemlerine bir takım antioksidan bileşikler veya endojen antioksidan savunma
sistemini destekleyen bazı yem katkı maddeleri katılabilmektedir. Bu açıdan,
bitkisel eksraktlar, stresin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidan
özelliklere sahip olmasının yanı sıra uçucu yağ ve ekstraktlar insana ve doğaya
olumsuz bir etki yapmamaktadır. Yapılan araştırma Sonuçları, birçok bitkiye
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ait uçucu yağlarının ve ekstralarının antioksidan, antimikrobiyal, antiülseratif,
antifungal vb. biyolojik etkilere sahip olduğu bildirilmektedir.
Biyokimyasal parametrelerin değişmesinde de stres önemli bir etmen olarak
gösterilmektedir (Daneshyar vd. 2009:88). Gerçekleştirilen bu çalışma, sıcaklık
stresi altında beslenen, broiler içme sularına ilave edilen Eucalytus glabutus labii
(ökaliptus), Tymus vulgaris (kekik), Cymbopogon nardus (sitronella) ve Syzgium
aromaticum (karanfil) bitkilerinden oluşan esansiyel yağ asidi karışımının (EOM)
serum transferrin düzeyi üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

1.1. Transferrin
Transferin, preventif antioksidanlar içerisinde yer alan hücre dışı savunmada
rolü bulunan bir antioksidan molekülüdür. Transferrin serbest demiri bağlayarak
demirin lipit peroksidasyon tepkimelerin ortaya çıkmasını önlemektedir.
Transferrin demirle tam bağlanmadığı süreçte antioksidan etkiye sahipken;
tam doyurulduğunda plazmaya demir salınımı sonucu prooksidan etki
göstermektedir. Ferröz iyon (Fe+2), fenton reaksiyonu tarafından H2O2 ’nin çok
fazla derecede toksik olan OH. ’ye dönüşümünü katalizleyerek oksidatif strese
sebep olur (Yu, 1994:139). Transferrin bir antioksidan olarak hareket etmesi,
serbest ferröz iyon konsantrasyonu azaltmasıyla olmaktadır (Chauhan ve
ark., 2004: 2539). Vücutta beyin dahil birçok dokuda sentezlenen önemli bir
antioksidan ve temel işlevi kandaki hücrelere Fe+3 taşınmasından sorumlu olan
bir taşıyıcı proteindir. Aynı zamanda önemli bir büyüme faktörüdür (Loeffler ve
ark, 1995:63).
Transferrin, karaciğerde sentezlenen, plazmada bulunan demiri bağlayan bir
glikoproteindir. Yapısını oluşturan N ve C terminalleri her biri sıkı şekilde birer
demir atomu bağlama kapasitesine sahiptir. Sağlıklı bir kişide transferrinin %
20- 30 kadarı demirle yüklüdür. Asit ortamlar demirin transferinden salınmasını
sağlamaktadır (Halliwell, 1999:57).

2. Amaç
Transferrin, serumda yaşam için kritik bir öneme sahip dokulara oksijen
taşıyan hemoglobinin yapısında bulunan ve eksikliğinde, bağışıklık sisteminde
baskılanma ve enfeksiyonlara karşı direncin azalmakta, beyin ve motor
fonksiyonları bozukluklarına da yol açarak önemli bir morbidite nedeni, demirin
bağlanması ve transportunda görevli bir proteindir. Vücuttaki serum demirinin
tamamına yakın bölümü transferrine bağlı olarak taşınmakta olup gün içinde ve
bir çok etmene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Son zamanlarda yapılan
araştırmalar, sıçanlarda ısıya maruz kalma stresinin serum demir miktarının
önemli ölçüde azalmasına yol açtığı bildirmiştir. Ancak, tavuklarda serum
transferrin sıcaklık stresi ile indüklenmesinde ve bitkisel ekstrakt uygulamasında
da nasıl etkilendiğine yönelik olarak araştırma bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, sıcaklık stresi ile indüklenen brolierde serum transferrin
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düzeylerinin karşılaştırılmasının yanında, eşzamanlı olarak içme sularına ilave
edilen stresin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidan özelliklere
sahip Eucalytus glabutus labii (ökaliptus), Tymus vulgaris (kekik), Cymbopogon
nardus (sitronella) ve Syzgium aromaticum (karanfil) bitkilerinden oluşan
esansiyel yağ asidi karışımının (EOM) serum transferrin düzeyi üzerine olan etkisi
araştırılmıştır.

3. Gereç ve Yöntem
3.1. Gereç
3.1.1 Hayvan Materyali
Mevcut çalışmaya başlamadan önce çalışma ile ilgili olarak, Atatürk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı alındı
(Karar tarihi ve sayısı: 22.02.2018-2/24). Araştırmada hayvan materyali olarak 400
adet 1 günlük yaşta Ross-308 etlik civciv kullanıldı. Broyler civcivleri deneme
boyunca, hayvanlar, 7 günlük alıştırma ve 35 günlük besi dönemi boyunca
Bayburt Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biriminde kanatlı ünitesinde 110 x 110 x 100 cm ebatlarında her grupta 10 adet
hayvan olacak şekilde oluşturuldu. Broyler civcivlerin önlerinde her zaman
içebilecekleri, günlük olarak tazelenen su bulunduruldu. Deneme kümesinde
uygulanan ısıtma ve aydınlatma deneme kümesinin genel ısısı ilk 2 gün 32-33 ºC
ve daha sonraki 5 günde 27-28 ºC’de sabit tutulacaktır. Deneme de tüm gruplara
deneme süresince 24 saat aydınlık (60 W ) uygulanmıştır.
Denemenin 7. gününde gruplara canlı ağırlıkları eşit olacak şekilde, her birinde
50 adet hayvan olacak şekilde 8 gruba (K, EOM-250, EOM-500, EOM-750, SK,
SEOM-250, SEOM-500, SEOM-750) ayrıldı. Her grupta kendi içerisinde her
bölmede 10 adet hayvan olacak şekilde 5 alt gruba ayrıldı. Araştırma süreci
boyunca K, EOM-250, EOM-500 ve EOM-750 gruplarına 22 ºC ile SK, SEOM-250,
SEOM-500 ve SEOM-750 gruplarına 36 ºC uygulandı. Her grupta 50 hayvan
olacak şekilde 8 farklı gruba ayrıldı. Her grupta kendi içerisinde her bölmede 10
adet hayvan olacak şekilde 5 alt gruba ayrılarak, 22 ℃ ve 36 ℃ (Kontrol (K), K+250
ml/l, K+500ml/L, K+750ml/L).

3.1.2 Serum Örneklerinin Toplanması
Kan örnekleri, deneme sonunda her tekerrür grubundan rasgele olarak seçilen 10
hayvan olmak üzere toplamda 80 hayvan servikal dislokasyon Yöntemi sırasında
biyokimyasal kan analizlerinin yapılması için akan kandan 10 ml tüplere alınarak
gruplandırılmıştır. Hayvanlardan alınan kanlar soğutmalı santrifüjde (NF 1200R,
NÜVE, Ankara, TÜRKİYE) +4 ºC’de 12 dakika santrifüj edilmiş elde edilen serumlar
epondorf tüplerine alınmıştır.

3.1.3 Serum Transferrin Tayini
Serum transferrin düzeyi Roche marka kitlerle kapalı sistem olan Cobas-8000
otoanalizörde spektrofotometrik Yöntemle ile tayin edildi.
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3.1.4 İstatistiksel Analiz
Araştırmanın sonucunda elde edilen tüm sayısal veriler IBM SPSS 20.0 istatistik
programında General Linear Model Univariate’de Duncan testi ile istatistiksel
olarak analiz edilmiştir. Verilerin ortalamaları standart hatalarıyla ifade edilerek
(±) Repeated measures testi kullanılmıştır. Tüm anlamlı farklılıklar p<0.05
seviyesinde test edilerek değerlendirilmiştir

4. Bulgular
22 ve 36 ° sıcaklık stresi uygulanan gruplarda (Kontrol (K), K+250 ml/l, K+500ml/L,
K+750ml/L) brolierde içme suyuna ilave edilen esansiyel yağ asidi karışımının
(EOM) (Eucalytus glabutus labii, Tymus vulgaris, Cymbopogon nardus ve Syzgium
aromaticum) serum transferrin düzeyleri Şekil 1 ve 2’de izlenmektedir.
Gruplar arasında istatistiksel fark saptanmadı. İçme suyuna ilave edilen esansiyel
yağ asidi karışımı (EOM) uygulanması yönünden karşılaştırıldığında ise yine
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Bell Paralizi tanısı konmuş hastalar
Şekil 3. 22° sıcaklık stresi uygulanan kontrol grubu ve farklı dozlarda kullanılan
ekstrakt yüklemesi yapılan deney grubuna ait serum transferrin değerleri Serum
Transferrin Düzeyi (g/L)

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

243

Bildiriler Kitabı

Şekil 3. 36 ° sıcaklık stresi uygulanan kontrol grubu ve farklı dozlarda kullanılan
ekstrakt yüklemesi yapılan deney grubuna ait serum transferrin değerleri Serum
Transferrin Düzeyi (g/L)

5. Sonuç
Diyetsel olarak tüketilen bitkilerle birlikte vücuda alınan eksojen antioksidanlar,
kanser, alzhiemer gibi bir çok hastalığa karşı organizmanın bağışıklık sistemini
arttırarak önemli rol üstlenmektedir. Son yıllarda tüm dünyada günden güne
giderek artış gösteren birçok hastalığın patofizyolojisinde önemli rolü bulunan
stres, kanser, diyabet gibi bir çok hastalıklara karşı Bitkiler ve bitkisel kaynaklardan
elde edilen eksrakt eldeleri, bir çok hastalığa karşı gerek önleyici gerekse
tedavi edici etkilerinin belirlenmesiyle birlikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamalarında giderek önem kazanmaya başlamıştır.
Polat ve ark. (2011:5) tarafından biberiye uçucu yağ içeren beslenen Broilerde
biyokimya profilinin belirlenmesine yönelik araştırma, serum transferrin, üre,
ALT düzeyinin anlamlı bir farklılık göstermeyen anlamlı bir varyasyon (p<0.05)
tespit etmişlerdir. Diğer bir çalışma,
Ghazi ve ark. (2012:146) tarafından ısı
stresi altında beslenen broylerde diyet E vitamini, selenyum (Se) ve bunların
ikisinin kombinasyonunun, iskelet muskasının performans, serum metabolitleri
ve oksidatif stabilitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yaptıkları
araştırmada, ısı stresi ile Serum konsantrasyonları demir (Fe), bakır (Cu), çinko
(Zn), glikoz ve ürik asit serum konsantrasyonları azaldığı rapor edilmiştir (P <0.05).
Mevcut çalışma gruplarımız, 22 ve 36 ℃ sıcaklık stresi uygulamasının 42.
gününde belirlenen serum transferrin düzeyleri açısından karşılaştırıldığında
36 ℃ sıcaklık stresi uygulanan gruplarda kontrol (K) grubuna göre kısmen artma
eğilimi gösterse de bu artış en fazla içme suyuna ilave edilen esansiyel yağ asidi
karışımı oranı K+250 ml/l olan 2 grupta olmakla birlikte istatiksel olarak önemli
değildi (Şekil 2).
Bu çalışmadaki Sonuçlar, sıcaklık stresinde brolierde Serum transferrin üzerinde
içme suyuna ilave edilen esansiyel yağ asidi karışımının (EOM) klinik açıdan önemli
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bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Tranferrin plazmada bulunan demiri
bağlayan ve transportunda görevli bir glikoprotein olması sebebiyle serum
tranferrin ölçümü, serum demir seviyesi takibine yönelik yapılan araştırmalar
için yönlendiricidir. Demir seviyesinin psikolojik, ısı stresine bağlı olarak serumda
azalma gösterdiğini çalışmalar mevcutken sıcaklık stresinde serum transferrin
seviyesinin nasıl değiştiğine yönelik bir araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle
mevcut çalışma alanında ilk olma özelliğine sahip olması nedeniyle referans bir
araştırma niteliğindedir.
Sonuç olarak, bu çalışmada gözlenen serum transferrin düzeyi üzerine bitkisel
eksraktların etkisinin bulunmaması, araştırma süresince uygulanan düşük veya
yüksek ısı uygulamasına karşı kazanılan epigenetik adaptasyon ve vücudun
ısı düzenleme sisteminin düşük veya yüksek ısıya karşı savunma yeteneği
kazanabilmesi ile ilgili olabileceği kanaatine varılmıştır.
Bu araştırma Marmara Universitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi tarafından desteklenmiş (SAG-C-TUP-040609-0162
TUP-090909-0284) ve Marmara Universitesi Tıp Fakultesi

ve

SAGC-

Araştırma Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Karar tarihi ve sayısı: 10.10.2008716).

Teşekkür:
Bu araştırma, Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
tarafından desteklenmiştir.
Bu makale, 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslarası
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nde Sözel Bildiri olarak sunulmuştur.

KAYNAKLAR
Andrevvs NC, Bridgens KR (1998). Disorders of Iron Metabolism and Sideroblastic
Anemia in: Nathan and Oski’ s Hematology of Infancy and Childhood W.B.
Saunders Company, Philadelphia. 423 – 438
Chauhan A, Chauhan V, Brown WT (2004).Cohen I. Oxidative stress in autism:
Increased lipid peroxidation and reduced serum levels of ceruloplasmin and
transferrin - the antioxidant proteins.Life Sci.; 75: 2539–2549.
Daneshyar M., Kermanshahi H., Golian A (2009). Changes of biochemical
parameters and enzyme activities in broiler chickens withcold-induced
ascites. Poult Sci; 88: 106.
Ghazi S., Habibian M., Moeini M.M., Abdolmohammadi R (2012). Effects of
different levels of organic and inorganic chromium on growth performance
and immunocompetence of broilers under heat stress. Biol. Trace Elem.
Res.,146: 309-317.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

245

Bildiriler Kitabı

Halliwell B (1991). Drug antioxidant effects. Drugs.42(4): 569 - 605.
Halliwell B (1999). Establishing the significance and optimal intake of dietary
antioxidants: the biomarker concept. Nutr Rev 57: 104–113.
Karıhtala P, Soını Y (2007). Reactive oxygen species and antioxidant mechanisms
in human tissues and their relation to malignancies. APMIS; 115: 81-103.
Loeffler D.,Connor J. R.,. Juneau P. A (1995). Snyder B. S.Kanaley L.DeMaggio A. J.
Nguyen H. Brickman C. M. LeWitt P. A.Transferrin and iron in normal, Alzheimer’s
disease and Parkinson’s disease brain regions.J. Neurochem.63:709-716.
McCormick, M., Denning, G. M., Reszka, G. M (2000). Biological effects of
menadione photochemistry. Biochem J.,350: 797-804.
Polat U., Yesilbag D., Eren M (2011). Serum Biochemical Profile of Broiler Chickens
Fed Diets Containing Rosemary and Rosemary Volatile Oil, J. BIOL. ENVIRON.
SCI. 5(13), 23-30 23.
St-Pierre N.R, Cobanov B, Schnitkey G (2003). Economic losses from heat stress
by US livestock industries. J. Dairy Sci.86(E. Suppl.), E52–E77.
Moraesa VMB., Malheirosb RD., Bruggemanb V., Collinc A., Tonab K., Van Asb P.,
Onagbesanb OM., Buyseb J., Decuypere E., Macaria M (2003). Effect of Thermal
Conditioning During Embryonic Development on Aspects of Physiological
Responses of Broilers to Heat Stres. J. of Thermal Biol. 28(2), 133-140.
Mujahid A., Akiba Y., Toyomizu M (2007). Acute Heat Stress Induces Oxidative
Stress and Decreases Adaptation in Young White Leghorn Cockerels by
Downregulation of Avian Uncoupling Protein. Poult. Sci. 86 (2): 364-71.
Ponka I (1997). Tissue Spesific Regulation of Iron Metabolism and Heıne Synthesis:
Distinct Control Mechanisms in Erythroid Cells. Blood. 88: 1,1-7 2.
Ponka P, Beaumont C, Richardson R (1998). Fıınction and Regulation of Transferrin
an Ferritin Seminers in Hematology.35: 1, 35 - 54 3. –
Valko M, Leıbfrıtz D, Moncol J, Cronın MT, Mazur M, Telser J (2007). Free radicals
and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J
Biochem Cell Biol. 39: 44-84. 2.
Wei CL, Zhou J, Huang XQ, Li M (2008). Effects of psychological stress on serum
iron and erythropoiesis. Int J Hematol.88 : 52-56. doi: 10.1007 / s12185-0080105-4.
Yu B (1994). Cellular defenses againest damage from reactive oxygen species.
Physiological Reviews 74:139-61.

246

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

BASED LONG-TERM CARE HOME BASIC TO THE PATIENTS;
EVALUATION OF SOME CURATIVE THERAPEUTIC
SUPPORTING PRACTICES: COMPLEMENTARY HEALTH AT
HOME
Selçuk Salim Erdoğan1, Nurgül Balcı1, Taşkın Atak2, Pınar Koçatakan2,
Turkish Ministry of Health, General Directorate of Public Hospitals, Department of
Health Services, Home Health Care and Palliative Care Services Unit,
1

Infectious and Non-Communicable Diseases, Traditional and Complementary Medical Practices Unit
2

ABSTRACT
World Health Organization’s Home Based Long-Term Care Report in its entirety, in
accordance with the definition of long - term care, people of all ages who have longterm health problems and need help in their daily life activities, emphasis has been
placed on maintenance that will enable a living with sufficient quality.
Today, complementary medicine (TAT) treatments are an important part of palliative and supportive cancer care. Complementary therapies should be the practices
that aim to relieve disease symptoms or lessen the adverse effects of conventional
treatment, rather than curative. The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) defines more than 200 complementary therapies used in
palliative care.
According to the legal regulations and practises in our country; neurological diseases, muscular diseases, cardiovascular diseases, chronic endocrine diseases, hematologic, oncological diseases, pulmonary respiratory system diseases, orthopedic
traumatology diseases, psychiatric diseases were evaluated with predetermined
criteria in terms of complementary medical applications such as larva (magot) application, prolotherapy, music therapy, mesotherapy, osteopathy, chiropractic, homeopathy, ozone complementary applications, reflexology, cup application, leech
therapy, phytotherapy, apheterapy, hypnosis, acupuncture based on literature data.
TAT aplications should also be considered as an option to support curative treatments by the heath proffescionals involved in home heath care and palliative heath
care servise delivery under the guıdance of treatment and care plans aimed at increasing the life guality of patients and their families, it is aimed to make risk analysis on the basis of modern medicine of the applications and evaluation of literature
information and to establish a resource for clinical and laboratory based studies for
preparation of evidence pool.
Key words: Home health, hospice, home medical care, complementary medicine
(TAT), TAT at home.
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EV TEMELİNE DAYANAN UZUN DÖNEM BAKIM
HASTALARI İÇİN; KÜRATİF TEDAVİYİ DESTEKLEYİCİ BAZI
UYGULAMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER: EVDE
TAMAMLAYICI SAĞLIK
Selçuk Salim Erdoğan1, Nurgül Balcı1, Taşkın Atak2, Pınar Koçatakan2,
T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Hizmetleri Birimi,
1

Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Birimi
2

ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü’nün Ev Temeline Dayanan Uzun Dönem Bakım Raporunun
bütününde, uzun süreli bakımın tanımına uygun olarak, uzun süreli sağlık sorunu
olan ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili olarak yardıma ihtiyacı olan bütün
yaşlardaki kişilerin yeterli kalitede bir yaşam sürdürmesini sağlayacak bakım
üzerine vurgulama yapılmıştır.
Günümüzde, tamamlayıcı tıp (TAT) tedavileri palyatif ve destekleyici kanser bakımının
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tamamlayıcı tedavi, küratif olmaktan çok,
hastalık semptomlarını dindirmeyi veya konvansiyonel tedavinin karşıt etkilerini
azaltmayı Amaçlayan uygulamalar olmalıdır. Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi
Merkezi (National Center for Complementary and Alternative Medicine) (NCCAM)
palyatif bakımda kullanılan 200’den fazla tamamlayıcı tedavi tanımlamıştır.
Ülkemizdeki düzenlemeler ve uygulamalara göre; nörolojik hastalıklar, kas
hastalıkları, kardiovasküler hastalıklar, kronik endokrin hastalıklar, hematolojik,
onkolojik hastalıklar, akciğer solunum sistemi hastalıkları, ortopedi travmatoloji
hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar: Larva (magot) uygulaması, proloterapi, müzik
terapi, mezoterapi, osteopati, kayropraktik, homeopati, ozon uygulaması,
refleksoloji, kupa uygulaması, sülük tedavisi, fitoterapi, apiterapi, hipnoz,
akupunktur gibi tamamlayıcı uygulamalar, belirlenen kriterlere göre literatür
bilgisi temelinde kanıt odaklı değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeler ile evde sağlık ve palyatif bakım hizmet sunumunda yer
alan sağlık profesyonellerinin, hasta ve ailelerinin yaşam kalitelerini artırmayı
hedefleyen tedavi ve bakım planları dahilinde, küratif tedavileri desteklemek
amacıyla TAT uygulamalarını da seçenek olarak göz önünde bulundurmaları,
uygulamaların modern tıp temelinde risk analizlerinin yapılması ve literatür
bilgilerinin değerlendirilmesi ile kanıt havuzu hazırlanmasına yönelik klinik ve
laboratuvar temelli çalışmalar için kaynak oluşturulması Amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Evde sağlık, hospis, evde tıbbi bakım, tamamlayıcı tıp (TAT),
evde TAT.
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ISLAK KUPA TEDAVİSİ (HACAMAT) KONUSUNDA YAPILAN
AKADEMİK YAYINLARIN ANALİZİ
Mahmut Fırat Kaynak, Mustafa Öner Küçük, Ahmet Gödekmerdan, Yasemin Savranlar
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi

Amaç
Islak Kupa Tedavisi(IKT) cilt yüzeyine yerleştirilen kupalara vakum uygulanması
sonrası yüzeyel kesiler ile kanama sağlanması esasına dayanır. Ülkemizde de 2014
yılında yayımlanan ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ ile
IKT (Hacamat) tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında kabul edilmiştir. Amacımız
bu yaygın uygulama hakkında literatür analizi yapmaktır.

Yöntem
Çalışmamız Pub Med ve Google Scholar veri tabanı üzerinden, başlığında ‘wet
cupping’ ve/veya ‘Al-Hijamah’ olan makaleler arasından yapılmıştır. Yayınlar
yayın yılı, atıf sayısı, çalışma yapan klinik, çalışmanın türü ve çalışmayı yapan ülke
olarak sınıflandırılmıştır. Çok merkezli ve/veya çok yazarlı makalelerde ilk ismin
bulunduğu klinik ve ülke esas alınmıştır.

Bulgular
Çalışmaya 89 makale çalışmaya alınmıştır. En fazla yayın yapılan ülkeler İran
Türkiye ve Suudi Arabistan ilk 3 sırada yer alan ülkelerden olmuştur. 2011-2015
yılları %52.80 oranında en çok yayın yapılan dönem olmuştur (n=47). En çok atıflar
%48.14’i İran, %8.8’i Türkiye ve % 8.7’si Suudi Arabistan kökenli yayınlar olmuştur.
Türkiye den yapılan yayınların 2014 yılından sonra artış gösterdiği görülmektedir.

Sonuç
IKT çok eski çağlara dayansa da bilimsel yayınların tarihi çok eskilere
dayanmamaktadır. Fakat önümüzdeki yıllarda bu konudaki yayınlar artarak
devam edecektir. Bu sayede daha bilimsel temellere dayanan tedaviler yapılabilir
olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hacamat, Islak kupa tedavisi
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Grafik 1:Yayınların ülkelere göre dağılımı

Grafik 2: Yayınların yıllara göre dağılımı

ANALYSIATION OF ACADEMIC PUBLICATIONS ABOUT WET
CUPPING
Mahmut Fýrat Kaynak, Mustafa Öner Küçük, Ahmet Gödekmerdan, Yasemin
Savranlar
University of Health Sciences, Education and Research Hospital , Department of
Emergency , Kayseri
University of Health Sciences, Education and Research Hospital, Traditional and
Complementary Medicine Aplication Center, Kayseri

Objective
Wet cupping therapy (WCT) is causing small incisions on skin for to draw out blood
after putting special cups on the skin to create suction. WCT is accepted in applications of complementary medicine with Regulations of Traditional And Complemen250
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tary Medicine which published in 2014 in our country. The purpose of this study is
analyse the literature about this widespread application.

Methods
This study was made between the articles that contains “wet cupping” or “Al-Hijamah” words in title on Pub Med and Google Scholar databases. Publications classified as year of publication, number of citations, working clinic, type of study and
country of study. In studies that multicentral and has many authors, the clinic and
country are based on the first aouthors clinic and country.

Results
89 publications are included in the study. The most broadcaster countries are Iranian, Turkey and Saudi Arabia respectively. Most publications were published between
2011 and 2015 years in ratio 52.80 % (n=47). Most referenced publications are originated from 48.14% of Iranian, 8,8 % of Turkey, 8.7% of Saudi Arabia. The publications from Turkey are increased after the year of 2014.

Conclusion
Scientific publications about WCT are not rely on old dates though WCT is based on
ancient times. But publications about this subject will continue increasing in future.
In this way scientifically based treatments can be done.
Key words: Hijamah, wet cupping therapy.

ÜRETER TAŞI OPERASYONUNDA HİPNOANESTEZİ
Gündüz O.1, Demirdağ H.2
1

Uzman Hekim, Üsküdar Devlet Hastanesi

2

Uzman Hemşire, Üsküdar Devlet Hastanesi

ÖZET
İşlemsel ağrı hastalar ve sağlık profesyonelleri için önemli bir problem
oluşturmaktadır. Hipnoanestezi yan etkisi olmayan güvenilir bir Yöntemdir. 32
yaşında kadın hastaya endoskopik taş operasyonu yapıldı. 4 hafta sonra JJ kateter
ve kalan taşların alınması için operasyona alındı. Hasta operasyon masasında;
anesteziden çıkmayla ilgili sıkıntılar yaşadığını ve anestezi istemediğini ve ağrıdan
korktuğunu dile getirdi. Hipnozla ilgili bilgisi olmayan hasta hipnoanestezi
önerisini kabul etti. Hastaya başlangıçta hipnoz yapılmayacağı, gözlerini kapatıp
güzel bir ortam hayal etmesi (imaginasyon) istendi. İmajinasyonda televizyon
seyreden hastaya gevşeme telkinleri verildi. Gevşeyen hastanın gözleri açıldı,
hipnoz onayı alındı ve ameliyatın başlanacağı bilgisi verildi. Filmi kaldığı yerden
seyretmesi istendi. Ameliyat esnasında hastada ağrı ya da kaygıya dair bir
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belirtiye rastlanmadı. Operasyonun bittiğine dair ekip içinde yapılan konuşmaları
bile fark etmeyen hasta hipnozdan çıkarıldı. Bu çalışmadaki sonuca benzer
olarak hipnozun cerrahi prosedürlerde yan etkileri önlemesi, ağrı ve analjezik
ihtiyacını azaltması, hasta konforunu arttırmasını destekleyen bir çok çalışma
bulunmaktadır.
Anahtar: Hipnoz, Ağrı, Cerrahi, Hipnoanestezi, Ürolitiazis

SUMMARY
Operative pain is an important problem for patients and health professionals. Hypnoanesthesia is a reliable Method without side effects. A 32-year-old woman underwent endoscopic stone operation. After 4 weeks, operation was performed to
remove JJ catheter and remaining stones. The patient told the urologist at the operation table that she had problems with coming out of anesthesia so she did not
want to have anesthesia and that she was afraid of feeling pain. The patient who
did not have any knowledge about hypnosis accepted the offer to perform hypnoanesthesia. The patient was told that she wouldn’t be hypnotized at first and she
was asked to close her eyes and imagine a beautiful ambiance (imagination). In the
imagination, the patient pictured herself watching television and the urologist gave
her relaxation suggestions.
As the patient relaxed she was told to open her eyes, approval for hypnosis was taken, and she was informed that the operation was going to get started. She continued to watch the movie at the imagination state. There was no sign of pain or
anxiety during the operation. The patient was told to wake up from hypnosis, She
was not even aware of the conversation between the operation room crew about
the operation being over. Similar to the Results of this study, there are many studies
supporting that hypnosis prevents the side effects in surgical procedures, reduces the
need for analgesic to achieve pain control and improves patient comfort.
Key words: Hypnosis, Pain, Surgery, Hypnoanaesthesia, Urolithiasis.

Giriş
İşlemsel ağrı hastalar ve sağlık profesyonelleri için önemli bir problem
oluşturmaktadır. Her ne kadar işlemlerin insidansını tam olarak ölçmek mümkün
olmasa da, yıllık ağrı ile ilgili harcamaların milyar dolarları bulduğu tahmin
edilmektedir. Yan etkiler olmaksızın yeterli ağrı kontrolünün sağlanmasının
zorluğu, problemi daha da karmaşık hale getirmekte ve bizi alternatif
tamamlayıcı tıp arayışına itmektedir Hipnozun ağrı tedavisinde kullanımı uzun
bir geçmişe sahiptir Tıpta hipnoanaljezi uzun süredir kullanılmasına rağmen
ağrının hipnozla giderilmesi mekanizmaları hala tartışılmaktadır. En etkili iki
teoriden biri bilinç-bilinçaltı ayrışma süreçleri ve hipnoza yatkınlığın ve değişmiş
bir bilinç durumunun önemini vurgulamaktadır , diğeri ise sosyal ve bilişsel
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süreçlerin hipnoz kaynaklı analjeziden sorumlu olduğunu belirtirken, bağlamsal
değişkenlerin önemini, talimatlara, beklentilere, bilişsel stratejilere ve rollerin
uygunluğuna dikkat çekmektedir .(Kendrick ve ark.,2016)
Hipnoz uygulamalarında; hasta bilincini yitirmemekte, belirli bir noktaya
yoğun biçimde odaklanmaktadır. Bu sayede semptomlar baskılanabilmekte,
değiştirilebilmekte, aşırı stres ortadan kaldırılabilmekte, yeni alışkanlıklar
kazandırabilmekte, dikkat ve hafıza arttırabilmekte veya azaltabilmekte, hayal etme
arttırılabilmekte, zaman algısı değiştirebilmektedir. James Esdaile, Hindistan’da
hipno anesteziyi kullanmış ve deneyimlerini yayınlamıştır. İngiliz Tıp Birliği, 1955
yılında, hipnozu doğumda etkili bir ağrı giderme ve diş tedavilerinde anestezi ve
analjezi oluşturma metodu olarak bildirmiştir (Ceyhan ve Tasa yiğit, 2016).

Olgu
32 yaşında kadın. Sosyal olarak aktif, çalışan, bekâr, bilinen organik ve/ veya
psikolojik bir hastalığı yok. İdrar yapamama şikâyeti ile başvurdu. Yapılan
incelemede üretrayı tıkamış ve idrar retansiyonuna neden olmuş taş ve üreterde
taşlar görüldü. Hastanın üretradaki taşı sonda ile mesaneye itilerek öncelikli
aciliyet durumu ortadan kaldırıldı ve operasyona hazırlandı. Daha sonra anestezi
altında endoskopik taş operasyonu yapıldı ve JJ kateter takıldı. 4 hafta sonra JJ
kateter ve kalan taş fragmanlarının alınması için tekrar operasyona alındı. Hasta
operasyon masasında son anda karar değiştirip kaygılı bir tablo içerisinde önceki
ameliyat sonrası anesteziden çıkmayla ilgili sıkıntılar yaşadığını ve anestezi
istemediğini dile getirdi ve fakat ağrı çekmek istemediğini, ağrıdan korktuğunu
da dile getirdi. Hastaya hipnoz altında ameliyat yapılabileceği anlatıldı. O ana
kadar hastanın hipnozla ilgili bir bilgiye sahip olmadığı anlaşıldı. Hasta hipnoz
olmayı kabul etti.
Hastaya başlangıç olarak hipnoz yapılmayacağı sadece gözlerini kapatıp güzel
bir ortam hayal etmesi (imaginasyon) istendi. Bu esnada ameliyat hazırlıkları
yapılacağı ancak haber vermeden ameliyata başlanmayacağı bilgisi verildi.
İmaginasyonda açık yeşillik alan kurgusu hipnozitör ve hastanın ortak işbirliği ile
geliştirildi ve bir ev hayali ile zenginleştirildi. Ev içinde bir süre dolaşan hastaya
gevşeme telkinleri bir yandan verilmeye devam etti. Evde tv başına geçen
hastadan tv açması istendi ve sonrasında orada durması ve gözlerini açması
söylendi. Ameliyat öncesi son kontrolleri yapılan hastaya ameliyatın başlayacağı
bilgisi verilip onayı alındıktan sonra tekrar gözlerini kapatması aynı görüntüye
geri gitmesi ve tv yi açması söylendi ve o süreç içerisinden kalması telkini verildi.
Tv yi açan hasta sorulan soruya en sevdiği aktör olan G’nin bir filmini gördüğünü
söyledi. Hastaya filmi güzelce dikkatlice keyif alarak izlemesi telkini verildi ve
ameliyat başladı. JJ kateter alındı, üreterdeki diğer taş fragmanları alındı pasaj
kontrol edildi ve ameliyat başarıyla sonlandırıldı. Bu esnada hastada ağrı ya da
kaygıya dair bir belirtiye rastlanmadı ve operasyonun bittiğine dair ekip içinde
yapılan konuşmaları fark etmedi ve derin hipnoz altında kalmaya devam etti.
Hasta uygun telkinlerle hipnozdan çıkarıldı.
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Tartışma
Anestezi pek çok ameliyatta mutlak gevşeme ve ağrı kontrolü için ihtiyaç
duyduğumuz bir Yöntemdir. Fakat bazı hastalarda sahip oldukları ek hastalıklar
nedeniyle riskli olabilmektedir. Ayrıca bazı ameliyatlarda cerrahi işlemden
ziyade anestezi nedeniyle yatış süresi uzamaktadır. Üstelik buradaki hastamız
gibi özellikle daha önce olumsuz anestezi deneyimi olan kişilerde anestezi
korku kaygı ve paniğe neden olabilmektedir. Hipnoanestezi ve hipnoanaljezi
pek çok ameliyatta kolayca uygulanabilir. Cerrahide hipnoz kullanımı 1830 lara
kadar dayanmaktadır. Bu yıllarda Jules Cloquet ve John Elliotson anestezi olarak
yalnızca hipnozu kullanarak birçok ameliyat yapmıştır (Blankfield,1991). Esdaile
1845-1851 yılları arasında Hindistan’da yaklaşık 300 ameliyatta hipnoanestezi
kullanmıştır (Wobst, 2007).
Hipnoanestezi ve hipnoanaljezi yan etkisi olmayan güvenilir bir Yöntemdir ve
ayrıca vakamızda olduğu gibi ihtiyaç olduğunda güven duygusunun geliştiği
bir ortamda öncesinde hastaya anlatma ikna etme gibi bir sürece de ihtiyaç
kalmamaktadır. Bu Yöntemle hastanın ağrısı ortadan kalkmış, kaygı ve korku ile
baş edebilmiş, ilaç kullanmak zorunda kalmamış ve ameliyat sonrasında yatış
gerekmemiştir. Verilen telkinler ameliyat sonrasını da içerdiği için o dönem uyum
ve iyileşmeye olumlu katkı sağlamıştır. Yapılan birçok çalışma da bu vakadaki
sonucu desteklemektedir.
Defechereux ve ark. (1999), endokrin boyun cerrahisi uygulanan hastalarda
hipnoanestezi metodunu kullanmıştır. Yapılan çalışmada sadece %1 oranında
genel anesteziye geçiş gerekmiştir. Hipnoanestezi alan hastalar ameliyat sonrası
dönemde daha az ağrı deneyimlemiş ve analjezik kullanımı azalmıştır.
Agard ve ark. (2016) katarakt operasyonu geçiren 171 hasta üzerinde çalışmışlar
ve hipnoz yapılan hastalarda kontrol grubuna göre ameliyat sırasında daha
az iv ilaca gereksinim olduğu ve hasta memnuniyeti ve konforunun arttığı
görülmüştür. Kendrick ve ark. (2016) yaptığı incelemede kemik iliği aspirasyonu,
lomber ponksiyon, yanık, küçük cerrahi işlemler, radyolojik işlemler, kürtaj
gibi diğer potansiyel olarak ağrılı tıbbi işlemler sırasında hipnozun etkinliği
değerlendirmiş ve tüm işlemlerde hipnozun yüksek başarı oranı gösterdiği
görülmüştür. Hipnozun cerrahi prosedürlerde yan etkilerin önlenmesi için
başarılı bir yardımcı tedavi olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır.
(Flammer & Bongartz, 2003; Flory, Martinez Salazar, & Lang, 2007; Schnur, Kafer,
Marcus ve Montgomery, 2008; Tefikow ve arkadaşları, 2013; Wobst, 2007).
Hipnoz altında Tiroid ve paratiroid ameliyatı yapılan 329 hasta ile gerçekleştirilen
çalışmada; hipnoz alan hastalarda kontrol grubunna göre daha az ağrı deneyimi,
daha az ananljezik kullanımı ve daha olumlu deneyimler tespit edilmiştir
(Meurisse, 1999).
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PHYTOTHERAPEUTIS IN SPORTS EXERCISES
Ufuk Koca-Çalışkan1, Gökşen D. Durbilmez1
1

Gazi University, Faculty of Pharmacy, Deperment of Pharmacognosy, Ankara 06330

Aim
In this study, phytotherapeutics used by amateur and professional athletes were collected in order to improve the performance both psychologically and physiologically
during sports and to improve the injuries that may occur during sports.
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Method
The studies related to the subject were collected from the databases.

Findings
Athletes have used various phytotherapeutics to keep fit during exercise, to keep
mental and spiritual health at the highest level, to accelerate wound healing, to
strengthen the immunity system, to reduce fat ratio and increase muscle mass. To
improve sport performance, Ephendra sinensis, Panax ginseng, Rhodiola rosea;
immunomodulator and adaptogenically, Astragalus membranaceus, Cordyceps sinensis.

Conclusion
In addition to synthetic performance enhancers, nature, especially herbal products,
has recently gained importance. There are many herbal products that our athletes
have used to improve performance, especially those scientifically evaluated.
Keyword: sport, exercise, phytotherapeutic, herbal ergogenic, performance

SPOR EGZERSİZLERİNDE FİTOTERAPÖTİKLER
Ufuk Koca-Çalışkan, Gökşen D. Durbilmez
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara 06330

Amaç
Bu çalışmada spor esnasında hem ruhsal hem de fizyolojik olarak performansı
artırmak, spor sırasında meydana gelebilecek yaralanmaları iyileştirmek
amacıyla, amatör ve profesyonel sporcular tarafından kullanılan fitoterapötikler
derlenmiştir.

Yöntem
Konu ile ilgili çalışmalar veritabanlarından araştırma yapılarak derlenmiştir.

Bulgu
Sporcular idman boyunca zinde kalmak, zihin ve ruh sağlığını en üst seviyede
tutmak, yaraların iyileşmesini hızlandırmak, immün sistemi güçlendirmek, yağ
oranını azaltıp kas kitlesini artırmak amacıyla çeşitli fitoterapötikler kullanmıştır.
Spor performansını artırmak için, Ephendra sinensis, Panax ginseng, Rhodiola
rosea; immünomodülatör ve adaptojen olarak Astragalus membranaceus,
Cordyceps sinensis, gibi pek çok bitki kullanılmıştır.

Sonuç
Sentetik performans artırıcıların yanında doğallara, özellikle bitkisel ürünler de
son zamanlarda önem kazanmıştır. Araştırmalarımızla sporcuların performans
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artırmak için başvurduğu pek çok bitkisel ürüne rastlanmıştır, özellikle bilimsel
olarak değerlendirilenler tablo halinde verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: spor, egzersiz, fitoterapötik, herbal ergojenik, performans

TRADITIONAL MEDİCAL PRACTİCES AND NORMAL BİRTH
Dr. Öğr. Üyesi Necla ÖZCAN, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
‘‘Tocophobia’’ is a condition that can be seen in every 9-10 females with fear of giving birth and excessive anxiety, and it can be treated by psychotherapy and hypnosis. Nowadays, as the information obtained from the internet, which contains more
accurate as well as dirty information, the fear of mother candidates has increased.
However, since the beginning women are born. This is a woman’s nature. It even gives birth without professional help.
The phytotherapy plants are the traditionally used in various sources and the positive Results obtained in various researches. Actively facilitate the birth in the maternity clinics, contributing to reduce the number of cesarean sections and the naturel
birth practices, especially in Turkey is not yet in the clinics. In this field, researches
should increased intensively and safely and should reduced prejudice to phytotherapeutic agents.
The Methods for natural childbirth are;
* Lamaze Method, active birth, birth in water and hypno-birth.
* Integrative health approaches that applications made with natural and phytotherapeutic products.
* Mind-body exercises like yoga, imagination, progressive relaxation, chiropractic,
acupressure, acupuncture, reflexology and anthroposophic therapy like music, art
and dance therapy.
* Other complementary therapy approaches; naturopathy, paranormal practitioner
massage therapist aromatherapy.
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BELL PARALİZİLİ HASTALARDA AKUPUNKTUR TEDAVİSİ
ÖNCESİ VE SONRASI KLİNİK VE MORFOMETRİK DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
Canan Ertemoğlu Öksüz1, Ahmet Kalaycıoğlu2, Ahmet Yıldırım3, Özlem Uzun1,
Şahi Nur Kalkışım1, Cavit BOZ3, Nihat Burak Zihni4

ÖZET
Fasiyal paraliziler sıklıkla Bell paralizisi olarak karşımıza çıkar. Bell paralizisi ile
ilgili yeterli sayıda prospektif, randomize, geniş ve kontrollü çalışma olmadığı
için tedavisi hakkındaki Tartışmalar halen devam etmektedir. Güvenli bir tedavi
Yöntemi olarak bilinen akupunktur ise Bell paralizisinde ortaya çıkan semptomların
çoğunda kullanılır. Çalışmamızda Bell paralizili hastalarda akupunktur tedavisi
öncesi ve sonrası klinik, morfometrik farklılıkların değerlendirilmesi Amaçlandı.
Çalışmanın evrenini Bell paralizi tanısı üçüncü ayını doldurmuş ve klinik tedavisi
tamamlanmış, sekeli devam eden 40 hasta (20 akupunktur grubu - 20 kontrol
grubu) oluşturmaktadır. Onamı alınan hastaların anamnezleri alınarak, yüzlerinin
anatomik işaret noktalarına göre morfometrik ölçümleri yapıldı. Akupunktur
grubu hastalarına akupunktur tedavisi uygulandı, kontrol grubu hastaları ise
bekletildi. Akabinde klinik değerlendirmeler, morfometrik ölçümler tekrarlandı
ve Sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi. Akupunktur grubu hastalarının
klinik semptomlarında ve sekelli yüz yarımlarındaki fasiyal hareketlerde anlamlı
değişiklikler gözlenmiştir. Akupunktur tedavisi, Bell paralizisi sekeli üzerinde
anlamlı derecede tedavi edici etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Fasiyal parezi, idiyopatik fasiyal paralizi, morfometrik ölçüm,
nervus facialis
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ABSTRACT
Facial paralysis often occurs as Bell paralysis. Debate of Bell’s paralysis treatment is
still ongoing as there are not enough prospective, randomized, broad and controlled
studies related to its treatment. Acupuncture is known as a safe treatment Method is
used in the majority of the symptoms that ocur in Bell’s paralysis. In our study, it was
aimed to evaluate clinical and morphometric differences before and after acupuncture treatment in patients with Bell’s paralysis.
The study population consisted of 40 patients with Bell’s paralysis sequelae (20 acupuncture -20 control) who completed the third month of Bell’s paralysis diagnosis
and completed the clinical treatment. After obtaining the consents, the anamneses
of patients were recorded and morphometric measurements were conducted according to the anatomical landmarks of the patients’ faces. While acupuncture treatment was applied to the acupuncture group patients, the control group patients
were kept waiting. Then, clinical evaluations and morphometric measurements
were repeated and the Results were analyzed statistically. Significiant changes were
observed in clinical symptoms and facial movements of the acupuncture group patients’s sequelae face. Acupuncture treatment has a significant therapeutic effect on
Bell’s paralysis sequelae.
Key Words: Facial paresis, idiopathic facial paralysis, morphometric measurement,
facial nerve
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Giriş
Yedinci kranial sinir olan nervus (n.) facialis öncelikle yüzde ki mimik kasların
innervasyonundan sorumludur. Ayrıca, duyguların ifade edilmesinde, yemek
yemede ve konuşmada da önemli rol oynar (Axelsson, 2013; Yüksel, 2006; Keels
vd., 1987). N. facialis’in periferde tutulması sonucu gelişen ve mimik kasların
fonksiyonunu bozan en önemli nedenlerinden biri periferik fasiyal paralizilerdir
(Tamam vd., 2015). Periferik fasiyal paraliziler çok farklı nedenlere bağlı olarak
görülebilir. Ancak yaklaşık olarak üçte ikisinde neden bulunamamakta ve
Bell paralizisi olarak da bilinen ‘idiyopatik’ periferik fasiyal paralizi olarak
adlandırılmaktadır (Yüksel, 2006; Bayındır vd., 2011; Xia vd., 2011). Bell paralizisi,
tipik olarak nedeni bilinmeyen, akut başlayan, kendini sınırlayan ve yüzün
bir yarımındaki tüm kasları etkileyen periferik alt motor nöron paralizisidir
(Bayındır vd., 2011; Xia vd., 2011). Hastaların mimik kaslarında ve m. platysma’nın
hareketlerinde azalma, alın çizgilerinde kaybolma, ağız köşesinde sarkma, göz ve
ağızlarının kapatılmasında güçlük oluşur. Bazı hastalarda dilin 2/3 ön kısmının tad
duyusunda azalma/kayıp, gözyaşı ve tükrük salgılarında değişiklik, kulak arkasında
ağrı, disakuzi ya da hiperakuzi görülebilir (Tamam vd., 2015; Bayındır vd., 2011).
Bell paralizisi sık görülen bir hastalıktır, insidansının yılda tahmini 15-40/100
000 kişi olduğu bildirilmiştir. Genellikle prognozu iyi olan bir hastalık olmasına
rağmen, sık görüldüğünden kötü iyileşen hastaların sayısı da bu nedenle fazla
olmaktadır. İnsidansı göz önüne alındığında ülkemizde yılda yaklaşık 14 000
yeni Bell paralizisi hastasının ortaya çıktığı ve bunların 2 000’den fazlasında kötü
iyileşmeye bağlı kalıcı deformitelerin oluştuğu söylenebilir (Güneri,2015; Kucur
vd., 2011).
Bell paralizisinin tedavisi konusunda ki Tartışmalar halen devam etmektedir.
Kortikosteroidler, antiviral ilaçlar, akupunktur ve fizyoterapi kullanılan tedaviler
arasında yer alır (Bayındır vd., 2011; Xia vd., 2011). Tedaviye rağmen Bell paralizisi
hastalarının % 10-15’inde düzelme görülmediği bilinmektedir (Yüksel, 2006).
Akupunktur, acus (iğne), punctura (batırma) kelimelerinden oluşan, çeşitli
hastalıkların giderilmesi amacıyla, vücut üzerinde ki belirli akupunktur
noktalarına altın, gümüş ve çelikten yapılmış iğnelerin batırılmasıyla uygulanan
bilimsel tedavi Yöntemidir ( Horasanlı vd., 2008; Cabıoğlu vd., 2003; Kavaklı, 2010;
Yıldız, 2013). Hastalık belirtilerine değil, hastalığın nedenine yönelik uygulanan
bir tedavi Yöntemidir ve bazen birincil tedavi olarak bazen de ikincil yani
tamamlayıcı tedavi Yöntemi olarak uygulanmaktadır (Kavaklı, 2010; Çiçek, 2015).
Akupunkturun Bell paralizisindeki etkinliği hakkında yeterli sayıda kanıt olmadığı
için etkinliği hala Tartışmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Bell paralizisini
akupunkturun tedavi edici etkisinin gösterildiği, fakat daha fazla kanıta ihtiyaç
olan durumlar arasında göstermiştir. Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalarda
olumlu Sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir. (Bayındır vd., 2011; Kavaklı, 2010;
Yıldız, 2013; Patel vd., 2015).
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Bell paralizili hastalar için tedavide önemli olan, fasiyal simetrinin sağlanması
ve gülme yeteneğinin kazandırılmasıdır (Manktelow vd., 2008). Akupunkturun
bu Amaç için kullanılan bir tedavi Yöntemi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle,
çalışmamızda Bell paralizili hastalarda akupunktur tedavisi öncesi ve sonrası
klinik ve morfometrik farklılıklar araştırıldı.
Bu bağlamda çalışmada, akupunkturun Bell paralizisi sekeli üzerinde ki tedavi
edici etkisini gösterilmesi, güncel olarak kullanılan fakat etkisi konusunda
ki Tartışmaları halen devam eden tedavi Yöntemlerine ve literatüre katkı
sağlaması özellikle de Bell paralizisi sekeli devam eden hastaların iyileşme
süreçlerine olumlu yönde etki ederek uygulanabilir bir tedavi Yöntemi olarak
değerlendirilebileceğinin gösterilmesi Amaçlandı.

Gereç ve Yöntem
Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Anatomi AD ile Nöroloji
AD tarafından ortak olarak yürütülmüştür. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı (AD) ve Trabzon Akupunktur Merkezi’nden gerekli
izin alınarak Haziran 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Çalışma protokolü KTÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Ayrıca, araştırma KTÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon
Birimi (BAP-Doktora BAP06) tarafından desteklenmiştir.
Araştırma, Bell paralizisi tanısı üçüncü ayını doldurmuş ve klinik tedavisi
tamamlanmış olup hala sekeli devam eden toplam 40 Bell paralizili hasta
üzerinde uygulandı. Bell paralizi sekeli bulunan araştırma kapsamındaki 15-71
yaş arası 40 hasta (22’si kadın, 18’i erkek) rastgele olarak 20’si akupunktur grubu
ve 20’si kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Akupunktur grubu; Bell
paralizisi tanısı konmuş sekeli devam eden ve akupunktur tedavisi uygulanacak
grup olarak, kontrol grubu ise Bell paralizisi tanısı konmuş sekeli devam eden ve
akupunktur tedavisi uygulanmayacak ve bekletilecek grup olarak belirlendi.
Bell Paralizi tanısı konmuş hastalar
Çalışma kapsamına dahil edilecek hastaların alınması (n=40)
Gönüllü aydınlatılmıs onam
Detaylı anamnez
Yüzün hem normal hem de sekelli tarafında belirlenen
anatomik işaret noktalarına göre morfometrik ölçümler

Akupunktur Grubu (n=20)

Kontrol Grubu (n=20) (Bekletilen grup)

12 seans elektroakupunktur
Nogier kulak akupunkturu (haftada
3 kez/ 4 hafta)
Anamnez değerlendirmesi
Yüzün hem normal hem de sekelli tarafında belirlenen anatomik işaret noktalarına göre morfometrik
ölçümler

Şekil 1. Çalışma Dizaynı
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Bell paralizi tanısı üçüncü ayını doldurmuş, klinik tedavisi tamamlanmış ancak
sekeli halen devam eden hastaların dahil edildiği çalışmaya; santral fasiyal
paralizi, Bell paralizisi dışındaki periferik fasiyal paralizi, travma, otitis media ve
neoplazi gibi nedenler sonucu ortaya çıkan fasiyal paralizi hastaları çalışmaya
dahil edilmemiştir.
Çalışmaya gönüllü olarak dâhil olmak isteyen hastalardan ilk önce Gönüllü
Aydınlatılmış Onamı alınmıştır. Onamı alınan hastaların detaylı anamnezleri
alınarak yüzlerinin hem normal hem de sekelli yarımının belirlenen anatomik
işaret noktalarına göre morfometrik ölçümleri yapıldı ve akupunktur grubu
hastalar 12 seanslık (haftada üç kez-dört hafta) akupunktur tedavisi için
Trabzon Akupunktur Merkezi’ne yönlendirildi. Bu süre zarfında (bir ay) kontrol
grubu hastaları, bitkisel ilaçlar dâhil başka hiçbir tedavi almadan günlük rutin
yaşantılarına devam etmeleri istenerek bekletildi. Akabinde tüm hastaların
anamnezleri ve morfometrik ölçümleri tekrarlandı.
Morfometrik ölçümler sırasında, hastalar ölçüm boyunca başı dik bakışlarını düz
tutacak şekilde sandalyeye oturtuldu. Hasta ve ölçümü yapacak olacak olan kişi
karşılıklı oturdular ve ilk önce yüzün sekelli yarımı daha sonra da normal yarımı
akupunktur tedavisi öncesi ve sonrası belirlenen anatomik işaret noktalarına
göre dijital kaliper (0-200 mm ölçme kapasiteli, 0.01 mm hassasiyetli) ile ölçüldü
ve kaydedildi. Ölçümler, yüzde ki sabit bir noktadan hareketli noktaya doğru
uygulandı. Dijital kaliper önce sabit noktaya yerleştirildi daha sonra hareketli
noktaya kadar açılarak aradaki mesafe ölçüldü (Salvador vd., 2013).
Tablo 1. Morfometrik Ölçümler için Seçilen Noktalar
Sabit Noktalar
Tragus: TR
Gözün Lateral Canthus’u: LC
Gözün Medial Canthus’u: MC

Hareketli Noktalar
Commisura Labiorum: CL
Alae Nasi: AN

Sekelli ve Normal Yüz Yarımında;
(TR-CL)SEKELLİ / (TR-CL)NORMAL: Tragus ile commisura labiorum arası mesafe,
(LC-CL)SEKELLİ / (LC-CL)NORMAL: Gözün lateral canthus’u ile commisura labiorum arası
mesafe,
(MC-AN)SEKELLİ /(MC-AN)NORMAL: Gözün medial canthus’u ile alae nasi arası mesafe
ölçüldü (Salvador vd., 2013).
Ayrıca yüzde ölçülen her bir mesafenin hareket kısıtlılığını (incompetence of
movement–IM) belirlemek için ise aşağıdaki formül kullanıldı (Salvador vd.,
2013);
IM=Sekelli Yüz Yarımı - Normal Yüz Yarımı / Normal Yüz Yarımıx100
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Her bir morfometrik ölçüm için hesaplanan IM değerleri ise;
TR-CL(IM): Tragus ile commisura labiorum arası mesafenin hareket kısıtlılığı
LC-CL(IM): Gözün lateral canthus’u ile commisura labiorum arası mesafenin
hareket kısıtlılığı
MC-AN(IM): Gözün medial canthus’u ile alae nasi arası mesafenin hareket kısıtlılığı
şeklindedir.
Ölçümler hem istirahat hem de gülümseme pozisyonunda uygulandı. Ölçümler
üç kez tekrar edilerek ortalama değerleri alındı. Alınan tüm morfometrik
ölçüm değerleri milimetre (mm) cinsinden değerlendirildi. Araştırma sırasında
oluşabilecek ölçüm farklılıklarını önlemek için ölçümler aynı ölçme aleti ve aynı
kişi tarafından yapıldı.
Hastaların elektroakupunktur tedavisi için Hwato SDZ III dijital elektroakupunktur
cihazı, Schwa-Medico Pointoselect dijital DT nokta dedektörü ve çeşitli ebatlarda
çelik akupunktur iğneleri kullanıldı. Akupunktur grubu hastalarına uygulanan
elektroakupunktur tedavi noktaları (Wertsch vd., 1984; Lian vd., 2000), kullanılan
iğne ölçüsü, uygulama yeri ve uygulama şekli Tablo 2’de gösterilmiştir.
Bell paralizisi tedavisinde akupunkturun etkinliğini morfometrik ve
elektrofizyolojik olarak gösteren istatistiksel analizler KTÜ lisanslı SPSS
22.0 (Statistical Package for Social Science) paket programında veri tabanı
oluşturulduktan sonra veriler elektronik ortama aktarılmış ve istatistiksel
değerlendirme yapılmıştır. Alınan tüm ölçüm değerlerinin ortalamaları ve
standart sapmaları sunulmuş, normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ile
bakılarak normal dağılıma uyan değerler Paired-t testi ile, uymayan değerler ise
Wilcoxon testi ile hastaların semptomları da Mc Nemar testi ile analiz edilmiştir.
Araştırmada, istatistiki anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular
Çalışma, 15-71 yaş arası 22’si kadın (% 55), 18’i erkek (% 45) toplam 40 Bell
paralizili hasta üzerinde uygulandı. Akupunktur grubunu oluşturan 20 hastanın
11’i kadın (% 55), 9’u erkek (% 45)’tir. Kontrol grubunu oluşturan 20 hastanın da
11’i kadın (% 55), dokuzu erkek (% 45)’tir. Akupunktur grubu hastalarının 16’sının
(% 80) sol Bell paralizi, dördünün (% 20) sağ Bell paralizi tanısı vardır. Kontrol
grubu hastalarının ise dokuzunun (% 45) sol Bell paralizi, 11’inin (% 55) sağ Bell
paralizi tanısı mevcuttur.
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Tablo 2. Elektroakupunktur Tedavi Noktaları
Akupunktur Noktası

Uygulama Yeri

İğne Ölçüsü (mm)

Uygulama Şekli

St 2 (Si Bai)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

St 6 (Jia Che)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

St 4 (Di Cang)

Yüze Bilateral

0.20*13

Perpendiküler

St 7 (Xia Guan)

Yüze Bilateral

0.20*13

Perpendiküler

St 36 (Zu San Li)

Yüze Bilateral

0.20*13

Perpendiküler

Du 20 (Bai Hui)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

Du 24 (Shen Ting)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

P 5 (Jian Shi)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

P 6 (Nei Guan)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

SJ 17 (Yi Feng)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

Ex-HN3 (Yin Tang)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

Ex-HN5 (Tai Yang)

Yüzün Sekelli Tarafı

0.20*13

Perpendiküler

LI 4 (He Gu)

Yüze Bilateral

0.20*13

Perpendiküler

LI 10 (Shou San Li)

Yüze Bilateral

0.20*13

Perpendiküler

GB 14 (Yang Bai)

Yüze Bilateral

0.20*13

Perpendiküler

He 7 (Shen Men)

Dominant Extremite

0.25*25

Perpendiküler

Lv 2 (Xing Jian)

Dominant Extremite

0.25*25

Perpendiküler

Lv 3 (Tai Chong)

Dominant Extremite

0.25*25

Perpendiküler

Ren 24 (Cheng Jiang)

Orta Hat

0.20*13

Perpendiküler

Akupunktur grubu hastalarının Bell paralizisi tanı süreleri 8 hastada (% 40) 3 ay-6
ay arasında, 3 hastada (% 15) 7 ay-12 ay arasında ve dokuz hastada (% 45) 12 ay
ve üzeridir. Kontrol grubu hastalarının ise 18’inde (% 90) 3 ay-6 ay arasında ve
ikisinde (% 10) 7 ay-12 ay arasındadır.
Akupunktur ve kontrol gruplarında Evet/Hayır şeklinde iki cevap alınan
Bell paralizisinin 12 farklı klinik semptomuna ait tedavi öncesi ve sonrası
değerlendirmeler arasındaki farklılığın Mc Nemar testi istatistiksel analiz
Sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. Bu analiz sonucunda sadece akupunktur
grubundaki hastaların baş ağrısı şikâyetlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık olabileceği görülmüştür. Bu farklılığı gösterebilmek için baş ağrısının
tedavi sonrası değerlendirme sonucundan tedavi öncesi değerlendirme sonucu
çıkartılarak yeni bir değişken (Baş Ağrısı Farkı) oluşturulmuştur. Bu değişkende
1 değeri “olumlu etki”, 0 değeri “etki yok” ve -1 değeri de “olumsuz etki” olarak
kodlanmıştır. Elde edilen bu yeni değişkene ait Ki-kare analizi sonucu da Tablo
4’de gösterilmiştir.
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Baş ağrısı şikâyetindeki değişimin Sonuçlarına bakıldığında akupunktur tedavisi
alan beş hastanın daha önceden mevcut olan baş ağrısı şikâyetleri tedavi
sonrası değerlendirmede ortadan kalkmıştır. Kontrol grubunda ise bir hastanın
daha önceden baş ağrısı şikâyeti bulunmazken tedavi sonrası değerlendirme
sonucunda baş ağrısı şikâyeti olduğu görülmüştür. Elde edilen bu farklılık
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05) (Tablo 4).
Akupunktur ve kontrol grubu hastalarının istirahat pozisyonundaki sekelli ve
normal yüz yarımlarının tedavi öncesi ve sonrası morfometrik ve hareket kısıtlılığı
ölçümlerinin (TR-CLSEKELLİ, LC-CLSEKELLİ, MC-AN SEKELLİ, TR-CLNORMAL, LC-CLNORMAL, MCANNORMAL, TR-CL(IM), LC-CL(IM), MC-AN(IM)) tanımlayıcı istatistikleri Tablo 5’de,
gruplardaki değerlendirmeleri de Tablo 6’da sunulmuştur.
Akupunktur ve kontrol grubu hastalarının istirahat pozisyonundaki morfometrik
ölçümleri karşılaştırıldığında; akupunktur grubu hastalarının sekelli yüz
yarımındaki TR- CL arası uzaklığın tedavi öncesi ve sonrası ölçümleri arasındaki
değişim anlamlı bulunurken (p=0.005), kontrol grubu hastaların sekelli yüz
yarımındaki tedavi öncesi ve sonrası morfometrik ölçümleri arasında anlamlı
hiçbir değişiklik olmamıştır. Kontrol grubu hastalarının sadece normal yüz
yarımlarının tedavi öncesi ve sonrası TR-CL arası uzaklıkta değişim anlamlı
bulunmuştur. Ayrıca grupların istirahat pozisyonundaki hareket kısıtlılığı
ölçümleri karşılaştırıldığında; sadece kontrol grubu hastalarının tedavi öncesi
ve sonrası MC-AN arası uzaklığın hareket kısıtlılığındaki değişim anlamlı
bulunmuştur (p<0.05).
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Tablo 3. Akupunktur ve Kontrol Grubu Klinik Semptomlarının Tedavi Öncesi ve
Sonrası Değerlendirmesi Arasındaki Farklar
Akupunktur Grubu
Kontrol Grubu (n=20)
(n=20)
Te d av i
Te d a v i T e d a v i
Tedavi Sonrası
Öncesi
Öncesi Sonrası
p (Mc
p (Mc
n % n
%
n % n %
Nemar)
Nemar)
Parezi

6

30 5

25

1.000

5

25

5

25

1.000

Cilt Döküntüsü

1

5

5

1.000

2

10

2

10

1.000

Baş Ağrısı

8

40 3

15

0.063

8

40

9

45

1.000

Kulak Çınlaması

7

35 5

25

0.500

5

25

6

30

1.000

İşitme Kaybı

4

20 4

20

1.000

3

15

3

15

1.000

Aşırı İşitme

3

15 2

10

1.000

2

10

2

10

1.000

Baş Dönmesi

3

15 2

10

1.000

5

25

5

25

1.000

Kulak Arkasında Ağrı 5

25 1

5

0.125

9

45

9

45

1.000

Tad Alamama

7

35 4

20

0.250

7

35

7

35

1.000

Gözde Kuruluk

10 50 9

45

1.000

11 55

11

55

1.000

Gözde Yaşarma

7

35 5

25

0.500

7

35

7

35

1.000

Timsah Gözyaşı

7

35 4

20

0.250

1

5

2

10

1.000

1

Tablo 4. Akupunktur ve Kontrol Gruplarında Baş Ağrısı Şikâyetindeki Değişimin
Dağılımı
Baş Ağrısı Farkı

Akupunktur
Kontrol
Toplam

Olumsuz
etki
n
%

n

-

15

1
1

2.5
2.5

Olumlu
etki

Etki yok

19
34

%

n

37.5 5
47.5 85

5

%
12.5
-

Toplam
n
20
20

12.5 40

%
50
50
100

χ2=6.295 (Fisher’ın kesin testi); p=0.047
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Tablo 5. Akupunktur ve Kontrol Grubunun İstirahat Pozisyonundaki Morfometrik
ve Hareket Kısıtlılığı Ölçüm Değerlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri

TR-CLSEKELLİ
LC-CLSEKELLİ
MC-ANSEKELLİ
TR-CLNORMAL
LC-CLNORMAL
MC-ANNORMAL
TR-CL(IM)
LC-CL(IM)
MC-AN(IM)

Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası

Akupunktur Grubu (n=20)
Min
Max
Ort±SD
103.95 124.68 110.79±6.28
100.78 117.61 108.78±5.37
65.56 88.31 74.80±6.65
64.22 81.97 72.84±4.43
32.04 43.65 36.41±2.58
32.67 43.88 35.95±2.73
92.85 119.17 107.59±6.06
91.20 119.27 107.20±6.52
59.46 78.18 70.12±4.56
56.07 83.65 70.34±6.76
30.97 39.03 36.07±2.15
31.17 39.71 35.84±2.15
-4.01 16.27 1.66±5.64
-4.49 14.41 1.43±4.68
-4.85 32.11 4.93±9.81
-8.67 33.73 2.91±8.63
-8.82 12.88 -0.74±5.59
-14.41 13.28 0.33±6.72

Kontrol Grubu (n=20)
Min
Max
Ort±SD
94.66
121.82 110.79±7.08
92.71
124.98 110.66±9.26
62.63
89.01
70.44±6.64
62.32
88.31
69.79±6.85
31.51
44.51
37.86±3.45
32.49
43.26
36.68±3.06
99.15
120.82 110.52±7.24
91.89
121.45 108.97±8.51
61.77
86.31
70.10±5.98
40.71
78.18
68.12±8.17
30.65
43.38
37.74±3.56
31.90
41.21
36.97±3.08
-8.07
8.23
0.93±4.11
-5.30
8.83
1.79±3.97
-13.29 12.38
-0.68±7.07
-13.50 66.35
5.13±16.75
-13.99 20.49
2.57±9.67
-18.90 12.30
-0.30±8.62

Tablo 6. Akupunktur ve Kontrol Grubunun İstirahat Pozisyonundaki Morfometrik
ve Hareket Kısıtlılığı Ölçüm Değerlerinin Değerlendirilmesi

TR-CLSEKELLİ
LC-CLSEKELLİ
MC-ANSEKELLİ
TR-CLNORMAL
LC-CLNORMAL
MC-ANNORMAL
TR-CL(IM)
LC-CL(IM)
MC-AN(IM)

Akupunktur Grubu (n=20)
Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası
Ort±SD
Ort±SD
110.79±6.28 108.78±5.37
74.80±6.65 72.84±4.43
36.41±2.58 35.95±2.73
107.59±6.06 107.20±6.52
70.12±4.56 70.34±6.76
36.07±2.15 35.84±2.15
1.66±5.64
1.43±4.68
4.93±9.81
2.91±8.63
-0.74±5.59
0.33±6.72

p
0.005
0.091
0.601
0.548
0.824
0.665
0.839
0.316
0.569

Kontrol Grubu (n=20)
Tedavi Öncesi
Tedavi Sonrası
Ort±SD
Ort±SD
110.79±7.08
110.66±9.26
70.44±6.64
69.79±6.85
37.86±3.45
36.68±3.06
110.52±7.24
108.97±8.51
70.10±5.98
68.12±8.17
37.74±3.56
36.97±3.08
0.93±4.11
1.79±3.97
-0.68±7.07
5.13±16.75
2.57±9.67
-0.30±8.62
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0.916
0.681
0.126
0.038
0.478
0.126
0.090
0.100
0.024
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Akupunktur ve kontrol grubu hastalarının gülme pozisyonundaki sekelli ve
normal yüz yarımlarının tedavi öncesi ve sonrası morfometrik ve hareket kısıtlılığı
ölçümlerinin (TR-CLSEKELLİ, LC-CL SEKELLİ, MC-AN SEKELLİ, TR-CLNORMAL, LC-CLNORMAL, MCANNORMAL, TR-CL(IM), LC-CL(IM), MC-AN(IM)) tanımlayıcı istatistikleri Tablo 7’de,
gruplardaki değerlendirmeleri de Tablo 8’de sunulmuştur.
Akupunktur ve kontrol grubu hastalarının gülme pozisyonundaki morfometrik
ölçümleri karşılaştırıldığında; akupunktur grubu hastalarının sekelli yüz
yarımındaki LC- CL arası uzaklığın tedavi öncesi ve sonrası ölçümleri arasındaki
değişim anlamlı bulunurken (p=0.014), kontrol grubu hastaların sekelli yüz
yarımındaki TR-CL arası uzaklığın tedavi öncesi ve sonrası ölçümleri arasındaki
değişim anlamlı (p=0.008) bulunmuştur.
Ayrıca grupların gülme pozisyonundaki hareket kısıtlılığı ölçümleri
karşılaştırıldığında; akupunktur grubu hastalarının tedavi öncesi ve sonrası TRCL ve LC-CL arası uzaklıkların hareket kısıtlılığında anlamlı bir değişim (p=0.009,
p=0.003) bulunurken, kontrol grubu hastaların tedavi öncesi ve sonrası hareket
kısıtlılığı ölçümleri arasında anlamlı bir değişiklik olmamıştır.
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Tablo 7. Akupunktur ve Kontrol Grubunun Gülme Pozisyonundaki Morfometrik
ve Hareket Kısıtlılığı Ölçüm Değerlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri

TR-CLSEKELLİ

LC-CLSEKELLİ

MC-ANSEKELLİ

TR-CLNORMAL

LC-CLNORMAL

Akupunktur Grubu (n=20)

Kontrol Grubu (n=20)

Min

Max

Ort±SD

Min

Max

Ort±SD

89.63

125.18

104.61±9.82

90.46

126.62

105.07±9.33

Tedavi Sonrası 92.67

117.20

102.35±7.34

90.79

125.18

103.45±9.76

Tedavi Öncesi

58.40

85.77

69.63±7.41

51.11

77.52

65.17±6.94

Tedavi Sonrası 56.57

80.86

67.20±6.29

52.45

85.77

64.65±8.24

Tedavi Öncesi

30.56

38.90

34.74±2.65

29.69

42.21

35.52±3.29

Tedavi Sonrası 28.65

38.61

34.73±2.73

30.28

39.23

34.96±2.66

Tedavi Öncesi

81.17

110.95

97.42±6.75

88.48

118.49

101.60±9.01

Tedavi Sonrası 81.19

110.03

98.02±7.01

86.56

117.72

99.97±8.67

Tedavi Öncesi

48.54

68.24

60.76±5.00

52.78

72.18

62.08±5.71

Tedavi Sonrası 47.74

68.65

61.64±5.03

50.31

73.39

60.77±6.16

27.90

35.86

32.67±2.03

29.15

40.38

34.59±3.38

Tedavi Sonrası 28.76

36.10

33.02±1.65

30.94

38.61

35.09±2.46

Tedavi Öncesi

39.23

5.42±10.53

-3.77

24.73

5.82±7.04

Tedavi Sonrası -10.61 39.48

2.10±9.80

-4.07

28.89

6.48±8.44

Tedavi Öncesi

Tedavi Öncesi

MC-ANNORMAL Tedavi Öncesi

TR-CL(IM)

LC-CL(IM)

MC-AN(IM)

-6.62

-4.76

65.12

11.90±14.79

-8.54

42.33

8.60±12.86

Tedavi Sonrası -6.24

69.38

6.54±15.55

-12.61

42.06

10.20±14.17

Tedavi Öncesi

21.99

4.85±8.78

-15.03

28.08

5.01±11.10

Tedavi Sonrası -13.92 18.87

2.31±7.61

-21.57

19.09

2.92±9.67

-5.96
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Tablo 8. Akupunktur ve Kontrol Grubunun Gülme Pozisyonundaki Morfometrik
ve Hareket Kısıtlılığı Ölçüm Değerlerinin Değerlendirilmesi
Akupunktur Grubu (n=20)

Kontrol Grubu (n=20)
Tedavi Öncesi

Tedavi Sonrası

Ort±SD

Ort±SD

0.263

105.07±9.33

103.45±9.76

0.008

67.20±6.29

0.014

65.17±6.94

64.65±8.24

0.574

34.74±2.65

34.73±2.73

0,852

35.52±3.29

34.96±2.66

0.337

TR-CLNORMAL

97.42±6.75

98.02±7.01

0.350

101.60±9.01

99.97±8.67

0.066

LC-CLNORMAL

60.76±5.00

61.64±5.03

0.158

62.08±5.71

60.77±6.16

0.173

MC-ANNORMAL 32.67±2.03

33.02±1.65

0.524

34.59±3.38

35.09±2.46

0.523

TR-CL(IM)

5.42±10.53

2.10±9.80

0.009

5.82±7.04

6.48±8.44

0.410

LC-CL(IM)

11.90±14.79

6.54±15.55

0.003

8.60±12.86

10.20±14.17

0.265

MC-AN(IM)

4.85±8.78

2.31±7.61

0.273

5.01±11.10

2.92±9.67

0.226

Tedavi Öncesi

Tedavi Sonrası

Ort±SD

Ort±SD

TR-CLSEKELLİ

104.61±9.82

102.35±7.34

LC-CL SEKELLİ

69.63±7.41

MC-AN SEKELLİ

p

p

Tartışma
Bell paralizisi, n. facialis’in disfonksiyonuna neden olarak fiziksel, sosyal ve
psikolojik etki yapan bir hastalıktır. Hastaların çoğu spontan olarak üç hafta
içerisinde kendiliğinden iyileşir. Ancak hastaların yaklaşık % 30’unda parezi,
kontraktür, fasiyal spazm ya da sinkinezi gibi sekeller kalabilir (Kwon vd., 2011; Li
vd., 2015; Sassi vd., 2012).
İyileşme sürecini hızlandırmak ve komplikasyon riskini azaltmak için Bell paralizisi
tedavisinde kortikosteroidler, antiviral ilaçlar, fizyoterapi, Botulinum toxin A,
cerrahi ve akupunktur kullanılan alternatif tedavilerdir. Güçlü antienflamatuar
etkisi nedeniyle kortikosteroidlerin Bell paralizisi tedavisinde etkin olduğu
çalışmalarla onaylanmıştır (Xia vd., 2011; Li vd., 2015). Ancak, çalışmalarda
kortikosteroid ve antiviral ajanlarla tedavinin Bell paralizisinin akut aşamasında
daha etkili olduğu belirtilmiştir (Kwon vd., 2015).
Akupunktur, Bell paralizisi dahil çeşitli hastalıklarda düşük riskli ve güvenli bir
tedavi Yöntemidir ve zararları konusunda hiçbir kanıt gösterilmemiştir (Wu
vd., 2017). Bu nedenle hem çocuklar hem de yetişkinlerde tamamlayıcı tedavi
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Yöntemi olarak güvenli bir şekilde kullanılmaktadır (Xia vd., 2011; Li vd., 2015;
Kwon vd., 2015). Yapılan çalışmalarda akupunktur tedavisinde randomizasyon ve
körleme eksikliği gibi nedenler olmasına rağmen mevcut literatürlerin çoğu Bell
paralizisi tedavisinde akupunktur tedavisinin etkili olduğunu göstermiştir (Zhao
vd., 2015).
Akupunktur ve kontrol gruplarında Evet/Hayır şeklinde iki cevap alınan
Bell paralizisinin 12 farklı klinik semptomuna ait tedavi öncesi ve sonrası
değerlendirmeler arasındaki farklılık incelendiğinde; akupunktur grubu
hastalarının tedavi öncesi değerlendirmesinde, parezi altı (% 30) , kulak çınlaması
yedi (% 35), hiperakuzi üç (% 15), baş dönmesi üç (% 15), kulak arkasında ağrı
beş (% 25), tad alamama yedi (% 35), gözde kuruluk 10 (% 50), gözde yaşarma
yedi (%35) ve timsah gözyaşı yedi (% 35) hastada görülürken tedavi sonrası
değerlendirmede, parezi beş (% 25), kulak çınlaması beş (% 25), hiperakuzi iki (%
10), baş dönmesi iki (% 10), kulak arkasında ağrı bir (% 5), tad alamama dört (%
20), gözde kuruluk dokuz (% 45), gözde yaşarma beş (% 25) ve timsah gözyaşı
dört (% 20) hastada görüldü. Kontrol grubu hastalarının ise klinik semptomlarının
tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme Sonuçlarında bir değişiklik görülmedi
(Tablo 3). Çalışma, timsah gözyaşı sendromu oranındaki değişiklik bakımından
Yaltırık ve arkadaşlarının Bell paralizisi tedavisinde elektrik stimulasyonun
etkilerini araştırdıkları çalışmaları ile benzerlik göstermektedir (Yaltırık vd., 2001).
Grupların klinik semptomlarının tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmeleri
karşılaştırıldığında, kontrol grubu hastalarda klinik semptomların görülme
oranında değişiklik olmazken akupunktur grubu hastaların klinik semptomlarında
değişiklikler gözlenmiştir. Bu Sonuçlara dayanarak akupunktur tedavisinin Bell
paralizisinin klinik semptomları üzerinde iyileştirici etkisi olduğu söylenebilir.
Ayrıca akupunktur ve kontrol grubu hastalarının baş ağrısı şikayetlerinin tedavi
öncesi ve sonrası değerlendirmesi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık olduğu tespit edildi (p<0.05, Tablo 3 ve Tablo 4). Bu sonuca göre,
akupunktur tedavisi alan hastalarda baş ağrısı şikâyetinde azalma görülme
olasılığının kontrol grubunda yer alan hastalara göre daha yüksek olacağı
söylenebilir.
Fasiyal paralizili hastalar için tedavinin en önemli amacı fasiyal simetrinin
sağlanması ve gülme yeteneğinin kazanılmasıdır. Bu amacın değerlendirilebilmesi
için de morfometrik ölçüm tekniklerinden yararlanılır. Ancak kabul edilmiş ve
yaygın olarak kullanılan ölçüm teknikleri yoktur. Tedavi öncesi ve sonrası fasiyal
hareketlerdeki değişimi ve yüzdeki simetriyi ölçmek için geçerli basit teknikler
kullanılabilir (Manktelow vd., 2008).
Literatürde, iki hafta önce Bell paralizi tanısı konmuş 20 hastaya farklı zamanlarda
konuşma terapisi uygulayarak mimik hareketleri dijital kaliper kullanarak
değerlendirmeyi Amaçlayan çalışmada; konuşma terapisi öncesi ve sonrası
ölçümler karşılaştırıldığında fasiyal hareketlerde istatistiksel olarak önemli
derecede iyileşme olduğu açıklanmıştır (Salvador vd., 2013). Fasiyal hareketlerin
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ölçüm teknikleri ile değerlendirildiği diğer bir çalışmada; iki uzman 21 unilateral
fasiyal paralizili hastanın ağız bölgesini istirahat ve gülme pozisyonunda şeffaf
15 cm’lik plastik cetvelle ölçerek değerlendirmişlerdir. Fasiyal reanimasyon ile
ölçümler arasında önemli derecede ilişki bulunduğu belirtilmiştir (Manktelow
vd., 2008). Diğer bir çalışmada; 28 idiyopatik fasiyal paralizili, 28 de fasiyal
hareket bozukluğu olmayan 56 gönüllünün mandibular hareketleri dijital
kaliper aracılığıyla değerlendirilerek iki grup arasında önemli farklılıklar olduğu
tespit edilmiştir (Sassi vd., 2011). Barbosa ve arkadaşları da fasiyal simetriyi
değerlendirdikleri çalışmalarında; 50 fasiyal paralizili ve 15 sağlıklı bireyin
fasiyal görüntülerinde yaptıkları ölçümler neticesinde bireylerin alın ve ağız
bölgelerinde daha anlamlı Sonuçlar elde ettiklerini açıklamışlardır (Barbosa vd.,
2016).
Çalışmamızda, akupunktur ve kontrol grubu hastalarının istirahat ve gülme
pozisyonlarındaki tedavi öncesi ve sonrası fasiyal hareketleri değerlendirildi.
Akupunktur ve kontrol grubu hastalarının istirahat pozisyonundaki morfometrik
ölçümleri karşılaştırıldığında; akupunktur grubu hastalarının sekelli yüz
yarımınlarının tedavi öncesi ve sonrası morfometrik ölçümlerinde anlamlı
bir değişim söz konusu iken, kontrol grubu hastaların sekelli yüz yarımındaki
tedavi öncesi ve sonrası morfometik ölçümler arasında anlamlı hiçbir
değişiklik olmamıştır. Kontrol grubu hastaların sadece normal yüz yarımlarının
morfometrik ölçümlerinde anlamlı bir değişim söz konusudur (p<0.05, Tablo 6).
Akupunktur ve kontrol grubu hastalarının gülme pozisyonundaki morfometrik
ölçümleri karşılaştırıldığında ise; akupunktur ve kontrol grubu hastaların gülme
pozisyonunda sekelli yüz yarımlarının tedavi öncesi ve sonrası morfometrik
ölçümlerinde anlamlı bir değişim söz konusu iken, normal yüz yarımlarında
anlamlı bir değişiklik olmamıştır (p<0.05, Tablo 8). Bu bilgiler ışığında;
akupunktur grubu hastalarının sekelli yüz yarımındaki fasiyal hareketlerde
anlamlı bir değişiklik gözlenmesine rağmen kontrol grubu hastalarının sekelli
yüz yarımında anlamlı bir değişiklik olmadığından, akupunktur tedavisinin Bell
paralizisi sekeli üzerinde fasiyal hareketlerdeki değişim açısından olumlu etkisi
olduğu düşünülebilir.
Elde edilen klinik ve morfometrik Sonuçlara göre akupunktur tedavisinin Bell
paralizisi sekeli üzerinde tedavi edici etkisinin olduğu görülmektedir. Klinikte
sıklıkla karşılaşılan ve gerek etiyolojisi, gerek tedavi Yöntemleri bakımından
halen gizemini koruyan Bell paralizisinin akupunktur ile tedavisinin mümkün
olabileceği sonucuna varılmıştır. Akupunktur tedavisi, özellikle de Bell paralizisi
sekeli devam eden hastaların tedavisinde etkili ve güvenilir bir Yöntem olarak
değerlendirilebileceği ve tedavilerine katkı sağlayarak iyileşmelerine olumlu
yönde etki edebileceği kanaatindeyiz.

272

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

KAYNAKLAR
Axelsson, Sara (2013), Bell’s Palsy - Medical Treatment and Influence
of Prognostic Factors, Doktora Tezi, Lund University Department of
Otorhinolaryngology, Sweden.
Yüksel, Özlem Doğaner (2006), Bell Paralizisi Olgularında Klinik Prognozu
Erken Dönemde Tayin Etmede Stapedial Refleks Sonuçlarının Önemi,
Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma
Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Servisi, İstanbul.
Keels, Martha Ann, Long, Linwood M, and Vann, William F (1987), “Facial Nerve
Paralysis: Report of Two Cases of Bell’s Palsy”, Pediatric Dentistry, Vol. 9,
No.1, Mar, pp. 58-63.
Tamam, Banu, Tamam, Cüneyt, ve Tamam, Yusuf (2015), “Periferik Yüz Felci
Tanı-Tedavisi ve Bir Olguya Nöralterapi Yaklaşımı. Bilimsel Tamamlayıcı Tıp”,
Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi, Cilt 9, No.3, sayfa 23-26.
Bayındır, Tuba, Tan, Mehmet, ve Selimoğlu, Erol (2011), “Bell Paralizisinde Tanı ve
Tedavi Yöntemleri”, KBB-Forum, Cilt 10, No.1, sayfa 18-30.
Xia, Feng, Han, Junliang, Liu, Xuedong, Wang, Jingcun, Jiang, Zhao, Wang,
Kangiun, Wu, Songdi, and Zhao, Gang (2011), “Prednisolone and Acupuncture
in Bell’s Palsy: Study Protocol for a Randomized, Controlled Trial”, Trials, Vol.
21, No.12, June, pp. 158-162.
Güneri, Enis Alpin (2015), “Periferik Fasiyal Paralizi: Bell Paralizisi: Yüz Felci”,
https://www.slideshare.net/ (13.09.2017).
Kucur, Cüneyt, Baştürk, Arzu, ve Gürsel, Ali Okan (2011), “Bell Paralizisi: Tanı, Tedavi
ve Klinik Takibi”, Medical Journal of Bakırköy, Cilt 7, No. 2, sayfa 56-59.
Horasanlı, Eyüp, Usta, Burhanettin, ve Yeşilay Aytekin (2008), “Medikal
Akupunktur”, Yeni Tıp Dergisi, Cilt 25, sayfa 70-75.
Cabıoğlu, Mehmet Tuğrul, ve Ergene, Neyhan (2003), “Akupunkturun Etki
Mekanizmaları ve Klinik Uygulamaları”, Genel Tıp Derg, Cilt 13, No. 1, sayfa
35-40.
Kavaklı, Ahmet (2010), “Akupunktur”, Fırat Tıp Dergisi, Cilt 15, No. 1, sayfa 1-4.
Yıldız, Sedat (2013), “Uluslararası Kuruluşlara Göre Akupunktur”, Turk J Integr
Med, Cilt 1, No.1, sayfa 11-17.
Çiçek, Mustafa (2015), Deneysel Olarak Oluşturulan Yara Modelinde
Akupunktur’un Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması, Yüksek
Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
Patel, Donika K, and Levin, Kerry H (2015), “Bell Palsy: Clinical Examination and
Management”, Cleveland Clinic Journal of Medicine, Vol. 82, No. 7, Jul, pp.
419-426.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

273

Bildiriler Kitabı

Manktelow, Ralph T, Zuker, Ron M, and Tomat, Laura R (2008), “Facial Paralysis
Measurement with a Handheld Ruler”, Plastic and Reconstructive Surgery,
Vol. 121, No. 2, Feb, pp. 435-442.
Salvador, Claudia Hosana da Maceno, Tessitore, Adriana, Pfeilsticker, Leopoldo
Nisan, Paschoal, Jorge Rizzato, and Nemr, Kátia (2013), “Measurement of
Evolution Therapy Using a Digital Caliper in Bell’s Palsy”, Rev CEFAC, Vol.15,
No.3, May/June, pp. 592-598.
Wertsch, Gerhard J, Schrecke, Barbara D, and Küstner, Peter (1984),
Akupunkturatlas, WVB Biologisch-Medizinische Verlagsgesellschaft, pp.
4-128.
Lian, Yu-Lin, Chen, Chun-Yan, Hammes, Michael, and Kolster, Bernard C (2000), The
Seirin Pictorial Atlas of Acupuncture: An illustrated manual of acupuncture
points. Edited by Hanhs P Ogal & Wolfram Stör. Cologne: Konemann, pp. 11-347.
Kwon, Hyo-Jung, Kim, Jong-In, Lee, Myeong Soo, Choi, Jun-Yong, Kang, Sungkeel,
Chung, Jie-Yoon, Kim, Young-Jin, Lee, Seung-Hoon, Lee, Sanghoon,
Nam, Dongwoo, Kim, Yong-Suk, Lee, Jae-Dong, Choi, Do-Young (2011),
“Acupuncture for Sequelae of Bell’s Palsy: A Randomized Controlled Trial
Protocol”, Trials, Vol. 9, No.12, Mar, pp. 71-76.
Li, Pingping, Qui, Tangmeng, and Qin, Chao (2015), “Efficacy of Acupuncture
for Bell’s Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized
Controlled Trials”, PLoS One, Vol. 10, No. 5, May, pp. 1-14.
Sassi, Fernanda C, Toledo, Paula N, Mangilli, Laura D, and Andrade Claudia RF
(2012), “Electromyography and Facial Paralysis”, http://cdn.intechopen.com/
pdfs/25835.pdf. (02.11.2017).
Kwon, Hyo-Jung, Choi, Jun-Yong, Lee, Myeong Soo, Kim, Yong-Suk, Shin, ByungCheul, and Kim, Jong-In (2015), “Acupuncture for the Sequelae of Bell’s Palsy:
A Randomized Controlled Trial”, Trials, Vol.3, No.16, Jun, pp. 246-253.
Wu, Shan-Hong, and Tai, Chen-Jei (2017), “Current Research in Acupuncture
Treatment for Bell’s Palsy”, J Acupun Tradit Med, Vol. 1, No. 1, July, pp. 1-4.
Zhao, Yang, Feng, Guodong, and Gao, Zhigiang (2015), “Advances in Diagnosis
and Non-Surgical Treatment of Bell’s Palsy”, Journal of Otology, Vol. 10, No.
1, March, pp. 7-12.
Yaltırık, Hürrem Pelin, On, Arzu Yağız, ve Kirazlı Yeşim (2001), “Periferik Fasiyal
Paralizide Elektrik Stimulasyonunun Fonksiyonel İyileşme ve Komplikasyon
Gelişimi Üzerine Etkileri”, Ege Fiz Tıp Reh Der, Cilt 7, No.4, sayfa 73-82.
Sassi, Fernanda C, Mangilli, Laura D, Poluca, Michele C, Bento, Ricardo F, and
Andrade Claudia RF (2011), “Mandibular Range of Motion in Patients with
Idiopathic Peripheral Facial Palsy”, Braz J Otorhinolaryngol, Vol. 77, No. 2,
Mer/Apr, pp. 237-244.
Barbosa, Jocelyn, Lee, Kyubum, Lee, Sunwon, Lodhi, Bilal, Cho, Jae-Gu, Seo, WooKeun, and Kang, Jaewoo (2016), “Efficient Quantitative Assessment of Facial
Paralysis Using Iris Segmentation and Active Contour-Based Key Points
Detection with Hybrid Classifier”, BMC Medical Imaging, Vol. 12, No. 16, Mar,
pp. 23-40.
274

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

PREOPRATİF ANKSİYETE ÜZERİNE AKUPUNKTUR’UN
ETKİSİOlgu Sunumu
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Amaç
Akupunktur’un preoperatif hastalardaki anksiyete üzerine olumlu etkisini
göstermek için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadaki amacımız herhangi bir
sebepten ötürü operasyona alınacak erişkin hastalardaki ameliyat veya anestezi
kaygısı üzerine akupunkturun etkinliğini saptamaktır.

Yöntem
Hastanemiz Genel Cerrahi, Üroloji, Ortopedi ve Kulak Burun Boğaz kliniklerinden
19.03.2018-23.03.2018 tarihleri arasında ameliyat öncesi operasyon veya anestezi
kaygısı olan ikisi kadın ikisi erkek 4 hasta belirlenmiştir. Hastalar sırasıyla 44/K,
74/K, 29/E, 50/E yaşlarında olup anksiyete düzeylerini ölçmek için Amsterdam
Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) ve State-Trait Anxiety
Inventory (STAI) durumluluk kaygı ölçekleri kullanıldı. Tablo 1 ve Tablo 2’ de
öçleklerde yer alan sorular hastalara sorularak anksiyete düzeyleri belirlendikten
sonra hastalar GETAT kliniğinde 5 gün boyunca her gün düzenli olarak önceden
etkinliği saptanmış;
Kulakta; Shen-men, Kalp, Jerome, Valium
Vücutta; Du20, Yintang, Lu9, Pc6, Ht7, Ren17, St36, Sp6, Sp9, Liv3
Akupunktur noktaları kullanılarak seanslara alındı.

Bulgular
Beş günlük tedavi sonrasında mevcut ölçekler ile tekrar durum değerlendirmesi
ile puanlama yapıldı. Hastaların akupunktur öncesi ve sonrası anksiyete
puanlamaları karşılaştırılarak bir sonuca varıldı. Tablo 3’ te görüldüğü gibi 4
hastadan 3’ü preoperatif anksiyete için uygulanan akupunktur tedavisine olumlu
yanıt vermiştir.
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Sonuç
Dört hastada yaptığımız beş günlük çalışmada hastalardan yalnızca bir tanesinde
akupunktur öncesi ve sonrası anksiyete puanlamasında anlamlı bir değişiklik
olmadı. Geri kalan üç hastada preoperatif anksiyete açısından anlamlı değişiklikler
olmuştur. Zaman kısıtlılığından dolayı yeterli hasta sayısına ulaşılamamıştır. Fakat
yine de Sonuçlar olumludur. Elde ettiğimiz Sonuçların daha da anlamlı olması
için çalışmayı sürdürmekteyiz.

EFFECT OF ACUPUNCTURE ON PREOPERATIVE ANXIETY
CASE PRESENTATION
Kemal TEKEŞİN1 Sercan BULUT2 Kanat TAYFUN3
Provincial Directorate of Health, President’s Office for Healthcare Services, President

1

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, Family
Medicine
2

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, GETAT

3

Aim
Many studies have been conducted to demonstrate the positive effect of acupuncture on anxiety in preoperative patients. Our aim in this study is to determine the
efficacy of acupuncture on operative or anesthetic anxiety in adult patients who will
be operated for any reason.

Method
From the General Surgery, Urology, Orthopedics and Otorhinolaryngology clinics of our hospital, four patients (two female and two male), who had operative or
anesthetic anxiety before the surgery, were determined between 19.03.2018 and
23.03.2018. The patients were aged 44/female, aged 74/female, aged 29/male, and
aged 50/male, respectively and their anxiety levels were measured using the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) and State-Trait Anxiety Inventory (STAI). After the patients’ anxiety levels were determined by asking the questions contained in the scales in Table 1 and Table 2 to them, the patients were taken
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to the sessions regularly every day for 5 days in the GETAT clinic using the following
acupuncture points which were previously found to be effective:
On the ear: Shen-men, Heart, Jerome, Valium
On the body: Du20, Yintang, Lu9, Pc6, Ht7, Ren17, St36, Sp6, Sp9, Liv3.

Results
After the five-day treatment, a situation reassessment and scoring were performed
with the current scales. The pre- and post-acupuncture anxiety scores of the patients
were compared and a conclusion was drawn. As shown in Table 3, 3 out of the 4
patients responded positively to the acupuncture treatment administered for preoperative anxiety.

Conclusion
In our five-day study conducted on four patients, only one patient had no significant
change in pre- and post-acupuncture anxiety scoring. The remaining three patients
showed significant changes in terms of preoperative anxiety. Due to the time constraint, a sufficient number of patients could not be reached. But the Results are still
positive. We continue to work in order to make the Results we obtain more significant.

YAŞ KUPA(HACAMAT) BEKLENMEYEN YAN ETKİSİ
Sercan Bulut1 Kanat Tayfun2 M. Zahid Öncü1 Ahmet Yaser Müslümanoğlu3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile
Hekimliği
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başhekim ve SBÜ GETAT Müdürü
3

Olgu Sunumu
H.Ş 65 Y/K hasta emekli öğretmen, Sivas’lı, Samsun’da yaşıyor. Bir süredir
İstanbul’da oğlunun yanında kalıyor. Evli, iki çocuk (40 Y/E, 35 Y/K NSD) sahibi.
Düşük ya da sezaryen öyküsü yok. Eşinden ayrı yaşıyor.
Şikâyeti enseden başlayan aşağı doğru yayılan kaburgaların bittiği yerde
sonlanan, özellikle bazı bölgelerde daha da yoğunlaşan karıncalanma ve
iğne batma hissi. Özellikle karıncalanmanın olduğu bölgelerde cilt renginde
koyulaşma.
6-7 yıl önce art arda anne ve ablasını kaybettikten sonra şikâyetleri başlamış.
Aile hikâyesinde anne, bir abla, bir ağabey ve bir küçük kardeş ani kardiyak ölüm
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nedeniyle kaybedilmiş. Hikâyeyi derinleştirdiğimizde ayrıca eşi ile problemleri
olduğunu ve ona karşı ciddi manada kızgın olduğunu anlatıyor.
Hastanın bilinen HT, DM, KAH ( bir kez stent takılmış sonrasında dört kez kontrol
koroner anjiografi yapılmış. Kardiyolojiden yakın takipli), Hipotiroidi, GÖRH
hastalıkları mevcut.
Sigara-Alkol kullanım öyküsü yok. Geçirilmiş operasyon 1990 yılında idrar
inkontinans nedeniyle sistoskopik mesane ameliyatı. Uyku düzenli. Gece bir kez
idrara kalkıyor. İdrar kaçırma yok fakat son bir yıldır yaptıktan on beş dakika sonra
tekrar yapma ihtiyacı oluyor. Defekasyon üç günde bir sert ve parçalı oluyor.
Gençlik döneminden beri bu şikâyeti mevcut. 13 yıldır menopoz.
Öncesinde hastanın hemogram, crp, koagülasyon ve seroloji değerlerine bakıldı.
Kan değerlerinde kupa için engel teşkil eden değer olmayınca hasta kupa
seansına alındı. Seans öncesinde TA: 110/80 mmhg, KTA: 76/dk, SPO2: %98.
Uygulama bölgesi temizliği sağlandı.
DU14(Kahl), bilateral BL13-14, bilateral BL18-19 noktalarını içine alacak şekilde
toplam beş adet 6 numara kupa yerleştirildi. Ortalama 7-8 dakika kuru kupa
uygulamasından sonra seven star (yedi uçlu) iğne ile 10 sn’lik ardışık vurma
hareketleri ile bölge kanatılarak yukarıdan aşağıya kupalar sırasıyla kapatılmaya
başlandı. En son nokta olan sağ BL18-19 yapılırken hastada ani bilinç kaybı gelişti.
Hasta sözel ve ağrılı uyarana yanıt vermeyince derhal uygun pozisyon verilerek
tüm kupalar çıkarıldı. Solunum yolu açıklığını sağlamak için pozisyon verirken
hasta öfke patlamasıyla uyanıp müdahale eden hekimlere bağırıp boğazını
sıkmaya çalıştı. Yardımcı sağlık personellerinin yardımı ile hasta sakinleştirildi.
3-4 dakika sonra hasta kendine geldiğinde bu saldırganlığını hatırlamadı.
Hatırladığı tek şey o bölgeye uygulama yapıldığında kocasını hatırladığı ve ona
çok öfkelendiği oldu.
Hasta daha sonra akupunktur seanslarına düzenli devam etti. Yaş kupa
uygulamasından sonra şikâyetlerinin çok gerilediğini ve en önemlisi eşine olan
kızgınlığının hafiflediğini belirtti.

Sonuç
İnvaziv bir işlem olan Yaş Kupa uygulamasında her invaziv işlem gibi bir takım
komplikasyonlar olabilir. Burada önemli olan;
1) Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun tam donanımlı merkezlerde
uygulama yapılmalı
2) Gerektiğinde acil durumları yönetebilecek bilgiye sahip sağlık personeli olmalı
3) Önce hasta güvenliğini sağlayıp, otururken ve ya ayakta uygulama yapılmamalı.
Muhakkak sedyede yatar pozisyonda işlem yapılmalıdır.
4) Komplikasyon durumunda ilgili bölümlerden konsültasyon istenmelidir.
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Bu vakadan ayrıca hastaları yaş, cinsiyet, demografik özellik ve şikayetine göre
değerlendirip beş element teorisi rehberliğinde uygun tedavi düzenlemek
gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.

UNEXPECTED ADVERSE EFFECT OF WET CUPPING (HIJAMA)
Sercan BULUT1 Kanat TAYFUN2 M. Zahid ÖNCÜ1 Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU3
University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, Family
Practice
1

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, GETAT

2

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, Chief
Physician and SBÜ GETAT Head
3

Case Presentation
The patient H.Ş. aged 65 (female) is a retired teacher from Sivas and living in Samsun. She has been staying in Istanbul together with her son for a while. She is married
and has two children (age 40/M and age 35/F NSD). No history of miscarriage or
cesarean section. She is living separated from her husband.
Complaint: The tingling and stinging sensations which start from the nape, spread
down, and end in the area where the ribs end, and further increase especially in some
areas. Skin darkening especially in the areas where the tingling sensation occurs.
After the successive death of her mother and her older sister 6-7 years ago, her complaints had begun. In her family history, her mother, one of her older sister, one of
her older brother and one of her younger sibling had died of sudden cardiac arrest.
When we go deep into the history, she also tells us that she has problems with her
husband and she is seriously angry at him.
The patient has HT, DM, CAD (stent was inserted once and then control coronary angiography was performed four times. She is being followed up closely by cardiology;
she has hypothyroidism and GERD. Drugs she is taking are Glifor 1000 mg, Lantus 15
IU, Coversyl 5 mg, Levotron 100 mcg, Coraspin 100 mg.
No history of smoking-alcohol use.Operation undergone: Cystoscopic bladder surgery due to urinary incontinence in 1990. She has a regular sleep pattern. She urinates once at night. No urinary incontinence, but she has had the need to urinate
again fifteen minutes after the urination for the last one year. Hard and fragmented
defecation once every third day She has had this complaint since her youth. She has
been gone through the menopause for 13 years.
The patient was initially treated with acupuncture. Upon a minimal decrease in her
complaints at the end of the three sessions, one session of wet cupping was decided
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as complementary treatment. Before the session, the hemogram, crp, coagulation
and serological values of the patient were evaluated. The patient was taken to the
cupping session since she had no blood values that would pose an obstacle for cupping. Pre-session TA: 110/80 mmhg, KTA: 76/min, SPO2: 98%. The application site
was cleaned.
A total of five cups no. 6 were placed, including DU14 (Kahl), bilateral BL13-14, and
bilateral BL18-19 points. After about 7-8 minutes of dry cupping application, the area
was bled through 10-second successive tapping movements with seven star needles
(seven-point) and the cups started to be closed from top to bottom respectively. During the application on the final point, right BL18-19, sudden loss of consciousness
occurred in the patient. When the patient did not respond to the verbal and painful
warnings, the patient was appropriately positioned immediately and all cups were
removed. While the patient was being positioned to maintain the airway patency,
the patient woke up with a burst of anger and shouted at the intervening physicians
and tried to strangle them. The patient was calmed with the help of the assistant health personnel. When the patient regained consciousness after 3-4 minutes, she did
not remember this aggression. The only thing she remembered was that during the
application on that area, she recalled her husband and got angry with him.
The patient then continued her acupuncture sessions regularly. She said that after
the wet cupping application, her complaints regressed much and most importantly,
her anger with her husband was alleviated.

Conclusion
As in all invasive procedures, some complications may occur during the Wet Cupping
application that is an invasive procedure Here the importing things are:
1) Applications must be performed at fully equipped centers which comply with the
criteria determined by the Ministry of Health
2) Healthcare personnel who have the knowledge to manage emergencies when
necessary must be present
3) First of all, patient safety must be ensured and no application must be performed
in the sitting or standing position. It must be performed in the position lying on the
stretcher.
4) In case of complications, consultation should be requested from the related departments.
We can also conclude from this case that the patients should be evaluated according to their age, sex, demographics and complaints, and an appropriate treatment
should be arranged under the guidance of five elements theory.
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Giriş ve Amaç
Diyabet yeryüzünde milyonlarca kişiyi etkileyen metabolik bir hastalıktır. Türkiye
Sağlık Platformu; “Diyabet, yalnızca önemli bir sağlık sorunu değil… Aynı zamanda,
ülkelerin ekonomilerinde de büyük bir yük haline geliyor. Bu durum, Türkiye’nin sağlık
harcamalarında gün geçtikçe artan bir yük oluşturuyor.” şeklinde belirtmiştir.

Olgu Sunumu
61 Y/K hasta GETAT Kliniği’ne bilinen unregüle diyabetes mellitusu olup, kilo ve
bel ağrısı şikâyetiyle başvurdu. 30 yıldır diyabet tanılı, oral antidiyabetik+ ikili
insülin kullanan hasta 2005’ten beri sadece ikili insülin ( kısa etkili+uzun etkili )
kullanmaktadır.
MRI görüntülemesinde L4-L5 düzeyinde dural kesenin anterior bölümüne ve L4
köklerine bası yapan disk hernisi mevcut.
Hastanın başka ilaç kullanımı yok. Sigara-Alkol kullanımı yok. Uyku düzeni iyi,
günde 7-8 saat uyuyor. İştah, aşırı tatlı yeme ihtiyacı hissediyor. Poliüri ve polidipsi
tarifliyor. Gece bir kez tuvalet ihtiyacı oluyor. Defekasyon alışkanlıkları her gün
düzenli olup normalden sert kıvamlı. Geçirilmiş operasyon öyküsü yok. Hastanın
iki normal spontan doğumu ( 1976/kız, 1978/erkek) mevcut.
GETAT kliniğimizde yapılan ayrıntılı öykü ve fizik muayeneden sonra haftada 2
gün olacak şekilde Akupunktur seans programına alındı. Hastaya bunun yanında
yaşam tarzı değişikleri ve egzersiz önerilerinde bulunuldu.
Seanslarında;
DU20, Yintang, HT7,LU9,PC6,LI4, REN12, ST25, SP15, GB23, REN3-6-8, ST36,
SP9,SP6,GB40,KİD3,LİV3,
Kulak sağ dominant.
Sağ kulakta; Omega 2, Hunger point, Neşe-Sevinç, mide, K.barsak, safra kesesi,
Retro sıfır noktası, Antiheliks L1-S1 lokal noktalar çalışıldı.
Sol kulakta; Dalak, Epifiz ve Dert-Keder noktaları çalışıldı.
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Hasta yaklaşık 10 aylık süreçte özel haller dışında ilk dört ay haftada 2 gün
düzenli geldi, sonrasında özel sebeplerden dolayı seanslarını aksatarak devam
etti. Gelidiği seansların yarısında ise aktif bel ağrısından dolayı ona yönelik tedavi
düzenlendi. Tedaviye düzensiz devam etmesine rağmen hastada mevcut insülin
dozları ile hipoglisemiler gelişmesi üzerine dâhiliye kliniği ile görüşülerek dozlar
azaltıldı. Kilo ve bel çevresinde anlamlı düşüş oldu. İnsülin direnci hesabına göre
direnç düştü. Tablo ‘da tedavi öncesi ve sonrası değerler özetlenmiştir.
İnsülin Dozu
Kilo
Bel Çevresi
Hemoglobin
Hemotokrit
Açlık Glukoz
Tokluk Glukoz
HBA1C
İnsülin
Kolesterol
Trigliserid
AST-ALT
Üre-Kreatinin
Homa-IR

Tedavi Öncesi
Novorapid 3x8 İÜ/Lantus
1x20 İÜ
78.8 (kg)
107 (cm)
14 (g/dl)
41
180 (mg/dl)
377 (mg/dl)
11
8 (N)
217 (mg/dl)
Normal
Normal
Normal
3.55

Tedavi Sonrası
Novorapid:3x4 İÜ/
Lantus:1x12 İÜ
64 (kg)
91 (cm)
13 (g/dl)
39
103(mg/dl)
8.1
13.78 (N)
210 (mg/dl)
Normal
Normal
Normal
3.30

Sonuç
Hastamızın tedaviyi ve diyetini aksatmasından ötürü hedef bel çevresi, kilo ve
HBA1c değerlerine tam ulaşılamasa da elde edilen veriler ışığında bütün bu
olumsuzluklara rağmen akupunktur tedavisinin anlamlı değişikliklere neden
olduğu görülmektedir.
Akupunktur modern dünyada sağlık giderlerinin bu kadar çok olduğu dönemde
geleneksel tıbbın temel yapıtaşı olarak maliyet etkin bir tedavi biçimidir. Özellikle
bilimsel olarak kanıtlanmış ve DSÖ endikasyonları dâhilinde koruyucu hekimlikte
kronik hastalıkların insidansını azaltmada ve mevcut birçok kronik hastalığın
tedavisini sağlamada kullanıldığında olumlu Sonuçlar alındığını yaptığımız Olgu
Sunumumuzda bir kez daha görmüş olduk.
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AKUPUNKTUR’UN ENÜREZİS NOKTURNA ÜZERİNE ETKİSİ
Esra Nur Günerli1 Sercan Bulut1 Kanat Tayfun2 Ahmet Yaser Müslümanoğlu3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile
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2
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Olgu
M.E. K 13 Y/E, iki kardeşten küçüğü. Anne ve baba üçüncü derece akraba.
Bebekliğinden beri var olan geceleri altını ıslatma şikâyeti mevcut. Üç yaşından
sonra gündüz idrar kaçırma problemi yaşamamış. Gebelik döneminde son
dört haftaya kadar gelişimi iyi seyretmiş fakat sonrasında büyüme ve gelişme
duraklayınca sezaryen ile doğum olmuş. Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Psikiyatrisi
raporlarına göre bebekliğinden beri nörolojik gelişim açısından sık takip altında
olan hasta üç buçuk yaşında konuşmaya başlamış. Sonrasında oyun ve okul çağı
takiplerinde sosyal gelişme geriliği ve dikkat eksikliği dışında bir sorun olmamış.
Son bir yıldır sosyalleşip arkadaşlar edinmeye başlamış.
Enürezis nokturna açısından elde edilen Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Nefrolojisi
raporlarına göre genito-üriner trakt boyunca altına kaçırmayı açıklayacak yapısal
bir anormallik yok.
Hasta mevcut şikâyetleri için bir dönem ilaç kullanmış. Yaklaşık iki aylık Homeopati
tedavisi görmüş fakat şikâyetlerinde gerileme olmamış. Ek hastalık ve operasyon
öyküsü yok. Kullandığı ilaç yok.
Uyku düzeni iyi her gün aynı saatlerde uyuyup uyanıyor. Fakat uykusu çok derin
olan hasta alarm tedavisi aldığı dönemlerde annesinin de gözlemlerine göre gece
03.00 ile 04:00 saatleri arasında altını ıslatmaları olduğu ve bu saatlerde uykudan
uyandıramadığını ifade ediyor. Ek idrar şikâyeti yok. Gündüz altına kaçırma yok.
Defekasyon her gün düzenli oluyor fakat kıvamı sert ve kesik kesik yapıyor.
Günde bir litre su içiyor. Akşamları su tüketimi minimal olup yatmadan önce su
içmemeye özen gösteriyor. Ayrıca günde bir bardak çay tüketimi var. Kahve içmiyor.
Hasta haftada iki defa olacak şekilde Akupunktur seanslarına alındı. Tedavide
akupunktur noktaları olarak;
•

Kulakta: Shen-men, Mesane, Böbrek, Kafein-Barbitürat noktası, Kalp, Epifiz,
Genel endokrin noktası

•

Vücutta: Du 20, Yintang, Kalp 7, Akciğer 7, Perikard 6, Ren 2, Ren 3, Böbrek
11, Dalak-Pankreas 6, Mide 36, Böbrek 3, Böbrek 6, Karaciğer 3
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Hasta tedavi sürecinde ilk seanstan itibaren anlamlı ilerleme kaydetti. İkinci
seanstan sonra ilk defa gece tuvalet ihtiyacı için uyanabildiğini ifade etti. Tedaviyi
aksatmadan seanslara gelen hastanın altını ıslatma şikâyeti hiç olmadı. 7. seans
sonrasında sınav dönemine denk geldiği için 2 hafta ara verdi. Bu süreçte stres
faktörünün de etkisiyle üç gece altını ıslatma olmuş. Bunun üzerine tedaviye
kalındığı yerden devam edildi. Tedavi süresince bir daha altını ıslatma olmadı.
Toplam 10 seans sonunda hedef tedavi yakalanmış oldu. Hasta sonrasında 5
hafta yakından takip edildi ve bu dönemde hiç altını ıslatma olmadığı kendisi
ve annesi tarafından belirtildi. Hastanın şikâyetleri tamamen ortadan kalkmıştır.

Sonuç
Akupunktur Sağlık Bakanlığı endikasyonları dâhilinde bir çok hastalığın
tedavisinde yeri olan bir Yöntemdir. Vakamızdan da anlaşıldığı üzere stres
faktörlerinin tetiklediği Psikojenik Enürezis Noktruna vakalarında akupunktur
herhangi bir ilaç kullanımı olmaksızın tek başına çok etkili bir tedavi modeli
olabilmektedir.

EFFECT OF ACUPUNCTURE ON NOCTURNAL ENURESIS
Esra Nur GÜNERLİ1 Sercan BULUT1 Kanat TAYFUN2 Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU3
University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Centre, Family
Practice

1

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Centre, GETAT

2

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center Chief
Physician and SBÜ GETAT Head
3

Case
M.E.K aged 13/M, the youngest of two siblings. His mother and father are third-degree relatives. He has had nighttime bed wetting complaints existing from his infancy. He had no daytime wetting problems after the age of three. His development
progressed well until the last four weeks of the pregnancy; but when the growth and
development stopped then, he was delivered by caesarean section. According to the
Child Neurology and Child Psychiatry reports, the patient, who had been followed
up closely for neurological development since his infancy, started talking at the age
of three and a half. Afterwards, there were no problems other than social developmental delay and attention deficit during the play age and school age follow-ups.
He started socializing and making friends over the last one year.
According to the Child Urology and Child Nephrology reports obtained for nocturnal
enuresis, there is no structural abnormality along the genitourinary tract that would
account for the wetting.
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The patient used medicines for his existing complaints for a while. Although he received homeopathic treatment for about two months, his complaints did not improve.
No additional history of disease or operation. No medicines used.
He had a regular sleep pattern and was going to sleep and waking up at the same
time every day. But the patient’s mother says, according to her observations at times
when he was receiving alarm treatment, that his sleep was so deep that he was wetting the bed between 3:00 am and 4:00 am and she could not wake him up during
these hours. No additional urinary complaints. No release of urine in the daytime.
The defecation was regular every day; but its consistency was hard and it was intermittent. No undigested food residue.
He was drinking one liter of water per day. In the evening, his water consumption
was minimal and he was paying attention not to drink water before going to bed. He
was also drinking a glass of tea per day. He was not drinking coffee.
The initial evaluation of the patient has only revealed a history of nighttime bed wetting not related to neurological or anatomical reasons. First of all, after a detailed
medical history taking and physical examination, the warning signs and bed wetting schedule proposed by the Turkish Enuresis Guide were recorded for the patient.
The patient was taken to acupuncture sessions twice a week. As the acupuncture
points in the treatment:
•

On the ear: Shen-men, Bladder, Kidney, Caffeine-Barbiturate point, Heart, Pineal , General endocrine point

•

On the body: Du 20, Yintang, Heart 7, Lung 7, Pericardium 6, Ren 2, Ren 3, Kidney 11, Spleen-Pancreas 6, Stomach 36, Kidney 3, Kidney 6, Liver 3

The patient made significant progress from the first session during the treatment
period. He said that he could wake up for the need to use the toilet at night for the
first time after the second session. The patient, who participated in the sessions
without interrupting the treatment, had no complaint of enuresis. After the session
7, he took a break of 2 weeks because it coincided with the exam period. Within this
period, he had three nights of bed wetting under the influence of stress factors as
well. Thereupon, his treatment was resumed. During the treatment period, he had
no more enuresis. After a total of 10 sessions, the target treatment was achieved.
The patient was then followed closely for 5 weeks and he and his mother stated
that he had no enuresis within this period. The differences between the pre- and
d post-treatment values are presented in Tables 2 and 3. The patient’s complaints
completely disappeared.

Conclusion
Acupuncture is a Method that has a place in the treatment of many diseases within
the indications of the Ministry of Health. As understood from our case, acupuncture
can be a very efficacious treatment model alone without use of medication in cases
of Psychogenic Nocturnal Enuresis triggered by stress factors.
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GELENEKSEL VE TAMALAYICI TIP YÖNTEMLERİ NEDEN AİLE
HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE OLMALIDIR?
M. Zahid Öncü1 Sercan Bulut1 Kanat Tayfun2 Ahmet Yaser Müslümanoğlu3
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Hekimliği
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DSÖ Tanımlaması
2013 DSÖ Geleneksel Tıp Stratejisi Raporu göre;
Geleneksel tıp uzun bir geçmişe sahiptir. Geleneksel tıp, uygulanabilir olsun
veya olmasın, fiziksel ve zihinsel hastalıkların önlenmesinde, teşhisinde,
iyileştirilmesinde veya tedavisinde kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç
ve deneyimlere dayanan bilgi, beceri ve uygulamalar bütünüdür.

Cambrella Raporu
Avrupa vatandaşları tarafından kullanılan “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT),
fiziksel ve zihinsel hastalıkları önlemek, teşhis etmek, kişiyi bu hastalıklardan
kurtarmak veya tedavi etmenin yanı sıra sağlığı korumak ve iyileştirmek
amacıyla kullanılan teori, felsefe ve deneyimlerden elde edilen bilgi, beceri ve
uygulamalara dayanan farklı bir dizi tıbbi sistemi ve tedavileri yansıtır.

Grafik 1’ de Türkiye’de Kamu Hastanelerine yapılan toplam kişi başı başvuru ve
muayene sayısı göz önüne alındığında yıllara göre sürekli bir artış izlenmekte. Bu
durum sağlığın topluma maliyetinin arttığını göstermektedir.

Aile Hekimliği Wonca Tanımlaması
Genel Pratisyenler / Aile Hekimleri, disiplinin ilkelerine göre eğitilmiş hekimlerdir.
Esas olarak yaş, cinsiyet ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın, tıbbi bakım arayan
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her bireye kapsamlı ve sürekli bakım sağlamadan sorumlu kişisel doktorlardır.
Bireylere kendi aileleri, toplumları ve kültürleri ortamında hizmet sunarlar; bunu
yaparken her zaman hastalarının bağımsız kişiliklerine saygı duyarlar. Ayrıca
topluma karşı da mesleksel sorumluluk taşırlar. Rahatsızlıklarının yönetimini
hastalarıyla görüşürken, yineleyen temaslarla oluşan bilgi birikimini ve güveni
kullanarak fiziksel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluşsal etkenleri birlikte
değerlendirirler.

Grafik 2 yıllara göre 1. basamağa müracaat sayısını göstermektedir.
Genel Pratisyenler / Aile Hekimleri mesleksel görevlerini, sağlığı geliştirerek,
hastalıkları önleyerek, sağaltım, bakım ya da rahatsızlıklarda hafifleme sağlayarak
yerine getirirler. Bu, sağlık gereksinimlerine ve hizmet sundukları toplumun
var olan kaynaklarına göre ve gerektiğinde bu hizmetlere ulaşmada hastalara
yardımcı olarak ya doğrudan kendisi tarafından ya da diğer meslek çalışanlarının
hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Aile hekimleri etkili ve güvenli hasta bakımı
için, kendi becerilerini, kişisel yaşamlarındaki denge ve değerleri sürdürme ve
geliştirme sorumluluğunu üstlenmek zorundadırlar.

Grafik 3 yıllara göre toplam hasta müracaat sayısının 1. basamak ile 2.ve 3
basamak yüzdelerini göstermektedir. Yaklaşık her üç başvurudan biri 1. basamak
sağlık hizmetlerine olmaktadır.
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Sonuç
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının daha maliyet etkin Yöntemler
olduğu DSÖ “Geleneksel Tıp Stratejisi Raporu’nda” ayrıntılı açıklanmıştır. Pahalı
teknik donanımlar, nitelikli personeller ve uzun araştırma süreçleri istemeyen
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri; en kısa zamanda, en ucuz maliyetle,
en az yan etki ve en kolay uygulama olanakları ile hem bilime hem de ekonomiye
önemli katkılar sağlayabilme imkânlarına sahiptir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında Aile Hekimleri’nin birinci basamakta hem koruyucu
hekimlik hem de kronik hastalık insidansını azaltma adına tamamlayıcı tıp
konusunda uygulayıcı ve bilgi sahibi olmaları; toplumun kapsamcı ve bütüncül
şekilde bilgilendirilmesi, tamamlayıcı tıp Yöntemlerinin en kolay ulaşılabilir
hale getirilmesi, birçok hastalığın önlenmesi ve tedavi edilmesinde çok değerli
olacaktır. Böylece hem hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına
başvuruları azalacak hem de bunun neticesinde gereksiz yapılan tetkikler ve
sağlık harcamalarının önüne geçilmiş olacaktır.

WHY SHOULD THE MethodS OF TRADITIONAL AND
COMPLEMENTARY MEDICINE BE INCLUDED IN FAMILY
MEDICINE PRACTICE?
M. Zahid ÖNCÜ1 Sercan BULUT1 Kanat TAYFUN2 Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU3
University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, Family
Practice
1

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, GETA

2

University of Health Sciences, Bağcılar Health Practice and Research Center, Chief
Physician and SBÜ GETAT Head
3

Who Definition
According to the Report of the WHO Traditional Medicine Strategy 2013,
Traditional medicine has a long history. Traditional medicine is the sum total of
knowledge, skills and practices based on the theories, beliefs and experiences indigenous to different cultures, whether applicable or not, that are used to prevent, diagnose, improve or treat physical and mental illnesses.

Cambrella Report
“Complementary and Alternative Medicine (CAM)” utilized by European citizens represents a variety of different medical systems and therapies based on the knowledge,
skills and practices derived from theories, philosophies and experiences used to ma288
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intain and improve health, as well as to prevent, diagnose, relieve or treat physical
and mental illnesses.

Considering the number of applications per head made to Public Hospitals in Turkey
and the number of examinations in Chart 1, a continuous increase over the years is
seen. This shows that healthcare costs to the community have increased.

Wonca Definition Of Family Practice
GPs/Family Practitioners are physicians trained according to the principles of the
discipline. They are personal doctors, primarily responsible for the provision of comprehensive and continuing care to every individual seeking medical care irrespective
of age, sex and illness. They care for individuals in the context of their family, their community, and their culture, always respecting the autonomy of their patients.
They will also have a professional responsibility to their community. In negotiating
management plans with their patients they integrate physical, psychological, social,
cultural and existential factors, exercising the knowledge and trust engendered by
repeated contacts.

The Chart 2 shows the number of applications to the 1st line by year.
GPs/family practitioners exercise their professional role by promoting health, preventing diseases and providing cure, care, or palliation. This is done either directly or
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through the services of others according to health needs and the resources available
within the community they serve, assisting patients where necessary in accessing
these services. Family physicians must take the responsibility for developing and
maintaining their skills, personal balance and values as a basis for effective and safe
patient care.

The Chart 3 shows the percentages of the 1st line and the 2nd and 3rd lines of the
total number of patient applications by year. About one of every three applications
is made to the 1st-line healthcare services.

Conclusion
It is described in detail in the WHO “Traditional Medicine Strategy Report” that traditional and complementary medicine practices are more cost-effective Methods.
Expensive technical equipment, qualified staff and Traditional and Complementary
Medicine Methods that do not require long research processes have the opportunity
to make major contributions to both science and economy with minimum cost, minimum side effects and easiest implementation possibilities as soon as possible.
In the light of the foregoing information, the fact that Family Physicians practice
and are well-informed about complementary medicine for both preventive medicine and decreasing the incidence of chronic diseases in the first line will be of great
value for informing the community comprehensively and holistically, making complementary medicine Methods most easily accessible, and preventing and treating
many diseases. Thus, the number applications made by patients to second-line and
third-line healthcare organizations will be reduced and accordingly, unnecessary
examinations and healthcare expenditure will be avoided.
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LOSS OF CONSCIOIUSNESS AS A COMPLICATION OF
ACUPUNCTURE
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Case Presentation
The 41-year-old male patient R.E. is an accountant.
Complaint: pain and contraction-like cramps in the left knee and back of the leg.
History: He felt severe pain and contractions like cramps from the left groin to the
area under the left knee suddenly while he was swimming in the pool two weeks ago.
The pains are increasing with movement and decreasing at rest; he has no morning
stiffness; he has pains like cramps at nights and the pains interrupt his sleep. He
responds well to non-steroidal drugs. When his complaints continued for 2 days,
he applied to the neurology polyclinic. After the physical examination, a MRI of the
lumbar and blood tests were requested.
The MRI of the lumbar shows diffuse annular bulging and broad-based paramedian
extruded herniation which apply pressure on the L3-L4 dura. There is a left
laminectomy defect at the L4-L5 level. No apparent relapse or residual herniation
was detected in the posterior disc contour. The diffuse bulging narrows the anterior
epidural space and neural foramina. There is a right laminectomy defect at the L5-S1
level. No apparent relapse or residual herniation was detected in the posterior disc
contour.
The patient has no further disease. No smoking-alcohol use. The patient uses no
medication other than the non-steroidal drug. In 2002 and 2015, he underwent a
right vertebral laminectomy operation due to the lumbar disc herniation.
Acupuncture Points on the Body: DU; 20-14-4 LI; 4 SI; 3 ST; 35-36, SP; 6 GB; 34 BL;
21-22-23-52-62
Acupuncture Points on the Ear: The patient is right-dominant.
On the right ear: Shen-Men, Anti-depression, Tuberculum Darwini, Local motor
and sensory points on the waist (between L3 and S1), Retro Zero, PGE (Voltaren)
On the left ear: Local and motor knee points, Epiphysis, Bourdiol
In the second session, after the final insertion of 0.25 x 0.25 needles into the BL22 and BL23
back-shu points (one of the foregoing points) of the patient at a depth of about 1 cm,
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he said that he had complaints of sweating and nausea, and immediately afterwards,
he lost his consciousness. The needles on the patient were collected immediately. The
patient was appropriately positioned to maintain airway patency. TA: 80/50 mmhg
KTA: 100/min SPO2: 97%. The patient regained consciousness about two minutes
later. He was conscious, oriented and cooperated in the neurological examination
TA: 120/80 mmhg, KTA: 88/min, SPO2: 97%. The patients was referred to neurology
consultation. As a result of the physical examination and tests, it was decided to be
Vasovagal Syncope.

Conclusion
The most important conclusions to be drawn from this case are:
1) Applications must be performed at fully equipped centers which comply with the
criteria determined by the Ministry of Health
2) Healthcare personnel who have the knowledge to manage emergencies when
necessary must be present.
3) Such complications are seen in acupuncture though rarely. Here the important
thing is primarily patient safety and no application must be performed in the sitting
or standing position. It must be performed in the position lying on the stretcher.
4) In case of complications, consultation should be requested from the related departments.
A total of 530 patients were admitted to our clinic for a period of 16 months and
4330 sessions were performed. In this period, 6 patients developed short-term loss of
consciousness. When we consider the percentages, short-term loss of consciousness
occurred in 1.13% of the total number of patients and 0.13% of the total number
of sessions.

TİP 2 DİYABET VE HİPERTANSİYONUN GELENEKSEL TIP
YAKLAŞIMI İLE TEDAVİSİ
Saçu, A., Peker, T. (2018). Doğal Sağlık Derneği, İstanbul.

ÖZET
Amaç
Doğal yollarla vücudun öz iyileşme gücünü artırarak. Kronik hastalıklarda uzun
süre ilaç kullanımına bağlı oluşabilecek muhtelif yan etkilerden korumak. Açlık
terapisinin tıbbi sistemlerdeki uygulamalarını baz alındığında, Tip 2 Diyabet ve
Hipertansiyon hastalıklarında ortaya çıkardığı faydaları göstermek.

Metodlar
Bu araştırmada 50 yıllık hekimlik tecrübesi olan ve binlerce hastanın şifa
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bulmasına vesile olmuş Dr. Aidin Salih’in koruyucu hekimlik ve geleneksel
tedavi prensiplerinden istifade edilmiş. Bu araştırmada, tip 2 diyabet ve eş
zamanlı hipertansiyon rahatsızlığı olan 3 hastaya, mizaca uygun beslenme
(perhiz), kontrollü açlık, fitoterapi, hacamat ve sülük Yöntemlerinin kombine
edildiği bir tedavi rejimi uygulanmıştır.3 Vaka sunumu olan çalışmada hastaların
tedavi öncesi kan tahlilleri ve tansiyon değerleri kaydedilmiş ve 10 ay süren
tedavi sonunda değerler tekrar kontrol edilerek karşılaştırma yapılmıştır. Açlık
tedavisinde başlangınçta haftada 2 defa 36 saatlik su oruçları ile başlanmış olup.
Tedavinin devamında haftanın aynı günleri olmak 2 günlük ve 3 günlük açlıklarla
takip edildi. Açlık tedavisi 10 ay sürdü.

Sonuçlar
Diyabet ve hipertansiyon tanısı konmuş hastaların klinik ve tahlil Sonuçlarına
bakıldığında anlamlı bir iyileşme olması kronik hastalıklarda Açlık Terapisinin
tavsiye edilebileceği gerçeği gözardı edilmemelidir. Bu yapılan klinik deneyimlerin
kontrollü Randomize çalışmalar yapılarak. Geleneksel Tıp litaratürüne tedavi
metodu olarak kazanılması açısından önem arz etmektedir.

Çıkarımlar
Açlık terapisi uygulaması sonrasında Diyabet ve Hipertansiyon hastalarında
belirgin düzeyde düzelme görülmüştür. Açlık terapisi uygulamasının diyabet ve
hipertansiyon hastaları üzerinde daha geniş çalışma gruplarında araştırılması
olumlu Sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Aidin Salih, Açlık Terapisi, Fitoterapi, Hacamat, Sülük, Geleneksel Tıp.

STERILE LUCILIA SERICATA LARVAE PRODUCTION IN
LABORATORY
Uğur USLU1
Corresponding Author: uuslu@selcuk.edu.tr
Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology,
Konya/TURKEY
1

ABSTRACT
Lucilia sericata, also known as green meat fly, is of metallic green color and 5-10 mm
in size. The life forms of Lucilia sericata are consisted of eggs, larvae, pupae and adult
shapes. Adult female flies spawn an average of 225-250 at three day intervals throughout their lives. At 25 °C and 50% humidity, the life cycle of L. sericata is about 16
days. In order to feed adult flies, water and sugar are essential and should be placed
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in the cage and added every day. To make flies lay eggs, parts from chicken, turkey
or cattle livers are given to flies by placing these in the cages then 3-4 days later eggs
are collected. Eggs are put into a 50 ml test tube and added with 35 ml of sodium
hypochlorite containing 0.05% in order to separate the eggs that are sticking together. Eggs in the test tube were let to separate from each other.for 15 min. After the
sodium hypochlorite removed from eggs pelleted, a 35 ml of 0.5 % formaldehyde is
added. The eggs are then sterilized by shaking for 15 minutes. Sterile eggs are filtered
through Buchner funnel and washed with sterile isotonic 3-4 times to remove formaldehyde. The eggs are then transferred to the liver agar medium in a 90 mm petri
dish and incubated overnight at 25-30 °C. The larvae from the eggs are placed in a
5 lt storage container with wood chips inside. These larvae are transformed to pulps
form by keeping them in 45-50 % humidity for 5-6 days at 25 °C. The collected 10001500 pupae are transferred to the cages surrounded by tulle wit a size of 30x30x30
cm. Puppy occurs in adult flies within 7-10. The adult fly colony starts to give eggs
after 8-10 days. The number of eggs reaches a maximum level in a month and then
starts to decrease. Although the life span of a fly colony is 2-2.5 months, egg production takes about1.5 months. Larvae from the eggs were controlled in terms of sterility
by inoculating onto; thyoglycolated broth, bloody agar and cholesteric agar media.
Sterile larvae survive up to five days at 5-8 °C and can be used for wound healing.
Keywords: Myiasis, Lucilia sericata, Lab, Konya

THE COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF DRY NEEDLING
VERSUS KINESIO TAPING FOR PATIENTS WITH MYOFASCIAL
PAIN SYNDROME AND FIBROMYALGIA OF THE SHOULDER
GIRDLE: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL
Abdurrahim YILDIZ1, Rüstem MUSTAFAOĞLU2, Şensu DİNÇER3, Gökhan METİN3
Health Sciences University, Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training
and Research Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Department
1

Istanbul University, Faculty of Health Sciences, Division of Physiotherapy and Rehabilitation, Department of Neurological Physiotherapy and Rehabilitation
2

3

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Sports Medicine

Objectives
Overuse or trauma caused by a variety of muscle fatigue, muscle injury. Various treatment options, such as ischemic compression (IC) technique or dry needling (DN)
can lead to positive effects for patients with myofascial trigger points in upper trapezius muscle and neck pain. The present study aims to assess the effects of dry needling (DN) and Kinesio Taping (KT) addition to the exercise Methods on the treatment
of patients with myofascial pain syndrome and fibromyalgia of the shoulder girdle.
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Method
Thirty-three individuals (21 women) age and body mass index (BMI) average was
52.77±6.56 years and 29.53±5.08 kg/m2 were included in the current randomized
clinical trial All the cases randomly allocated to the DN, KT and control (C) group.
Patients shoulder and neck normal range of motion (ROM), muscle strength, upper
extremity functional status and pain severity, was assessed using goniometer, manual muscle testing, The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score
and Visual Analogue Skala (VAS); respectively, baseline and after treatment.

Results
In the DN group VAS at night and the DASH values had a statistically significant improvement compared to the other groups (p=0.015 and p=0.003; respectively). There was found a significant improvement Right and left shoulder adduction ROM values in KT group compared to the other groups (p=0.050 and p=0.039; respectively).
Right pectoralis major, teres major and teres minor muscle strength values in DN
group were significantly greater than those of the other 2 groups (p=0.044, p=0.049
and p=0.049; respectively).

Conclusion
In addition to exercise KT application is more effective than DN application in increasing the shoulder ROM but DN application is superior in improving upper limb
muscle strength and functions. However, there is no another advantage of DN or KT
application according to only exercise program in reducing the pain occurs during
activity and at rest and in increasing neck ROM.
Keywords: dry needling, kinesio taping, myofascial pain syndrome, fibromyalgia,
shoulder girdle, exercise, rehabilitation

HEMŞİRELERİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ
YÖNTEMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARI
Arş. Gör. Rabia GÖRÜCÜ1, Dr. Öğr. Ü. Aylin AYDIN SAYILAN2
1

Karabük Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

2

ÖZET
Giriş ve Amaç
Hemşirelerin gerekli bilgi ve donanımına sahip olmaları, Tamamlayıcı ve
Alternatif tedavi (TAT) Yöntemlerinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek
hataların engellenmesi, hasta sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif
tedavi Yöntemlerine yönelik görüş ve tutumlarını incelemektir.
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Gereç ve Yöntem
Araştırmanın evrenini, İstanbul’daki üç Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan
hemşireler (N:1350); örneklemini, bu hemşireler arasından çalışmaya katılmaya
gönüllü hemşireler (n:300) oluşturdu.

Bulgular
Hemşirelerin %11,0’nın TAT konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı, TAT
konusunda eğitim almaya ilişkin %81,3’ünün hayır yanıtını verdiği, evet yanıtı
verenlerin %46,5’inin eğitim sırasında, %28,6’sının bilimsel toplantılarda
öğrendiklerini ifade ettikleri saptandı.

Sonuç
Hemşirelerin en çok hidroterapi/kaplıca, akupunktur, hipnoz, aromaterapi,
renklerle tedavi, bitkiler, bitki çayları, masaj, biyoenerji, osteopati, ozon tedavi,
vitaminler, özel diyetler, gevşeme teknikleri/meditasyon, yoga, resim/müzik/
sanat/dans tedavisi ve dua Yöntemlerini bildikleri saptandı. Elde edilen Sonuçlar
doğrultusunda, TAT konusunda eğitici programların düzenlenerek bu konuda
hemşirelerin bilgi sahibi olmasının sağlanması önerildi.
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tedavi, alternatif tedavi, hemşire

POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN HASTALARIN
ÖNERİLEN PROBİYOTİK İLAÇLARI KULLANIMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Metehan ÖZEN1, Aytaç KARADAĞ2
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp
Fakültesi, İstanbul
1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp
Fakültesi, İstanbul
2

Giriş
Yıllar boyunca uzun yaşamın sırrını arayan insanoğlu bu konuda son yıllarda
çalışmalarına hız vermiştir. Probiyotikler insan vücudunda çoğalan, kolonize
olan, yer değiştiren, üretim ve tüketim faaliyetlerinde bulunan “canlı”
mikroorganizmalardır. Bu çalışmada önerilen probiyotiklerin kullanım oranı, ilacı
kesim oranı ve nedenleri saptanmaya çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem
Bu çalışma, 2011-2012 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine
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başvuran hastalarda anket Yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Polikliniklere Sık ASYE
(Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu), Sık ÜSYE (Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu), Astım,
Tüberküloz tanılarıyla başvuran hastalara 3 ay süreyle probiyotik kullanması
önerildi.

Bulgular
Çalışmaya toplam 206 hasta alındı. Öneri doğrultusunda hastaların %51,9’u
(n=107, Grup 1) probiyotik kullanmış, %48’i (n=99, Grup 2) ise kullanmamıştı. Grup
1’de en sık görülen tanılar sırasıyla Astım, Tüberküloz, ÜSYE, ASYE olurken, Grup
2’de sırasıyla Astım, Tüberküloz, ASYE, ÜSYE en sık görülen tanılar arasındaydı.
Ailelerin probiyotik kullanımları sorulduğunda Grup 1’de en sık bırakma nedenleri
sırasıyla, fiyatının pahalı olması (n=56), işe yaramadığının düşünülmesi (n=23),
bitkisel ürünlerin tercih edilmesi (n=12) ve diğer doktorların önermemesiydi
(n=11). Grup 2’de ise en sık kullanmama nedenleri yine fiyatının pahalı olması
(n=49), piyasada bulunamaması (n=22), diğer doktorların önermemesi (n=12) ve
bitkisel ürünlerin tercih edilmesiydi (n=10).

Sonuç
Çalışmamızda, ailelere tavsiye edilen probiyotiklerin kullanılma oranlarının çok
düşük olduğu, buna rağmen kullananlarda olumlu Sonuçlar alındığı saptanmıştır.
Bu Sonuç bize gelecekte kullanım alanları giderek artan ve yakın zamanda
antibiyotiklerin yerine geçebileceğinden söz edilen probiyotiklerin toplum
tarafından yeterince bilinmediğini, ailelerin çocuklarının sağlığının korunması
için yeterli bütçe ayırmadıklarını göstermektedir. Hâlbuki sağlığın korunmasının
maliyeti, sağlığın geri kazanılmasının maliyetinin çok altındadır.
Anahtar Kelimeler: Probiyotik, solunum yolu enfeksiyonları, Astım

GRAYANOTOKSİN İÇEREN RHODODENDRON BALININ
(DELİ BAL) APİTERAPİDE KULLANIMI İÇİN SIÇANLARDA
KARDİYAK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Ertuğrul Kaya1
Düzce Üniversitesi Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

Amaç
Ülkemizde “deli bal” adıyla bilinen balı arılar Rhododentron türü bitkilerin
nektarından yapmaktadır. Kardiyovasküler Amaçlarla kullanılmakta fakat dozu
fazla alındığında zehirlenmeleri sıklıkla görülmektedir. Bu araştırmada, sıçanlara
deli balda bulunan grayanotoksin3 verilerek kardiyak etkileri incelenmiştir.
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Yöntem
Sıçanlara 0-5-10-20-50-100 ug/kg toksin intravenöz olarak uygulanmıştır, bazal
EKG, kan basıncı ve solunum sayıları 120 dakika boyunca kaydedilmiştir.

Bulgular
10 ve 20 ug/kg gruplarında 2 ve 5 dakikadan sonra anlamlı olarak solunum
sayıları ve kalp tepe atım sayıları azalmış ve arteriyal basınçlar düşmüştür ve 25
dakika devam etmiştir. 50 ve 100 ug/kg gruplarında ise 2. dakikadan itibaren
tüm parametreler hızla düşmüş ve 5-10 dakika arasında sıçanlar ölmüştür.

Tartışma ve Sonuç
Toksinin sıçanlarda 50 ug/kg ve üzeri dozlarda lethal olduğu, 5 ug/kg ve altında
toksik etkilerin görülmediği, kardiyak etkilerin yaklaşık olarak 25 dakika devam
ettiği, 5-20 ug/kg aralığında güvenli hipotansif ve bradikardik etkilerinin olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Deli Bal, Apiterapi, Rhododendron Balı

INVESTIGATION OF CARDIAC EFFECTS OF RHODODENDRON
HONEY (MAD HONEY) CONTAINING GRAYANOTOXIN TO USE
IN APITHERAPY
Assoc. Prof. Dr. Ertugrul Kaya1
Düzce University Traditional and Complementary Medicine Application and
Research Center
1

Aim
Mad honey are made from the nectar of Rhododendron species plants by honey bees.
It has been used for cardiovascular purposes by people but poisonings have been
frequently seen when the dose is taken too much. In this study, cardiac effects were
examined in rats by administering grayanotoxin3, which is found in mad honey.

Method
The 0-5-10-20-50-100ug/kg toxin was administered intravenously to rats, baseline
ECG, blood pressure and respiratory counts were recorded for 120 minutes.

Results
The heart beating, blood pressure and respiratory counts significantly decreased in
10-20 ug/kg groups between 2-5 to 25 minutes. These parameters rapidly decreased
in 50-100ug/kg groups after second minute and all rats died in these groups between 5-10 minutes.
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Discussion
It has been understood that Grayanotoxin3 is lethal in rats over doses of 50ug/kg; it
hasn’t cardiac effects under doses of 5ug/kg; mad honey can have beneficial cardiovascular effects between doses of 5-20ug/kg.
Keywords: Mad Honey, Apitherapy, Honey from Rhododendron.

DIŞ PARAZİT HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANIM
İÇİN ZEHİRLİ MANTAR (AMANİTA PHALLOİDES)
TOKSİNİ ALFA AMANİTİNİN DERİDEN EMİLİMİ VE DERİ
TOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Ertuğrul Kaya1
Düzce Üniversitesi Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

Amaç
Amanita phalloides isimli zehirli mantarın toksisitesinden sorumlu olan alfa
amanitin, ökaryotik hücrelerde protein sentezini durdurarak toksik etki gösterir.
Bu toksin antiparazitik aktiviteye sahiptir ve dış parazit hastalıklarının tedavisinde
kullanılabilir. Bu çalışmada alfa amanitinin farelerde haricen uygulanması
sonrasında derideki toksisitesi ve deriden emilimi araştırılmıştır.

Yöntem
Anestezi altındaki farelerin sırtında traş edilmiş 1 cm² alana 1 mg/kg dozunda
alfa amanitin perkutan olarak uygulandı; 1-6-24. saatlerde fareler sakrifiye
edildi. Deri, böbrek ve karaciğerdeki toksisite histopatolojik Yöntemle araştırıldı.
Karaciğer, böbrek ve serumdaki toksin miktarı HPLC Yöntemiyle ölçüldü.

Bulgular
Haricen toksin uygulanan farelerde her üç zaman diliminde de karaciğer,
böbrek ve deride toksisite bulgusuna rastlanmadı; serum ve organlarda toksin
bulunmadı.

Sonuç
Elde edilen Sonuçlar, alfa amanitinin farelerde haricen uygulanması durumunda
deriden emilmediğini ve deride toksisiteye neden olmadığını göstermektedir.
Alfa amanitinin haricen uygulanmasının toksisite açısından güvenli olacağı
öngörülebilir. Dış parazit hastalıklarının tedavisinde alfa amanitin güvenli bir
ajandır.
Anahtar Kelimeler: Alfa amanitin, deri toksisitesi, Amanita phalloides.
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INVESTIGATION OF ABSORPTION THOUGH SKIN AND SKIN
TOXICITY OF ALPHA AMANITIN WHICH IS MAIN TOXIN OF
AMANITA PHALLOIDES, IN ORDER TO USE FOR THERAPEUTIC
PURPOSES OF EXTERNAL PARASITIC DISEASES.
Assoc. Prof. Dr. Ertugrul Kaya1
Düzce University Traditional and Complementary Medicine Application and
Research Center
1

Aim
Alpha amanitin is responsible for toxicity of Amanita phalloides which is toxic mushroom. It has antiparasitic effect and it can be used for therapy of external parasitic
diseases. The skin toxicity and absorption though skin of alpha amanitin in mice
have been investigated in this study.

Methods
Alpha amanitin was administered to 1cm² area of neck of mice with doses 1mg/kg
as percutaneous. Mice were killed on 1-6-24 hours after administration. The toxicities on skin, kidney and liver were investigated as histopathological. Toxin levels in
liver, kidney and sera were measured though HPLC Method.

Results
There weren’t toxicity on skin, kidney and liver in all times, there weren’t toxin in sera
and organs.

Conclusion
According to this data, when alpha amanitin is administered as externally to skin
of mice, it hasn’t toxic effects. It’s safe agent when it is used as therapeutic agent in
external parasitic diseases.
Keywords: Alpha amanitin, toxicity to skin, Amanita phalloides.

HİRUDOPUNKTUR: TIBBİ SÜLÜKLE AKUPUNKTUR TEDAVİSİ
Batu Bayar 1
1

Serbest Hekim, www.drbatubayar.com, bilgi@drbatubayar.com

ÖZET
Hirudoterapi, tıbbi sülüğün insan vücudunun uygun bölgelere yapıştırılarak
çeşitli enzimlerinin insan dokusuna verilmesini sağlayan tıbbın en eski
300

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

tedavi Yöntemlerinden biridir. İlk yazılı kaynak M.Ö 6. yy’da Hindistanlı hekim
Sushruta’nın Samhita adlı eseridir..
Sülük uygulama noktası ve bölgesi değişik şekilde seçilebilir. Hasta organ
üzerine, yara yeri etrafına, greft üzerine, toplardamarların trasesi boyunca, ağrılı
veya şiş bölge üzerine, eklem etrafına uygulanabilmektedir. Aynı zamanda
Geleneksel Çin Tıbbı’na göre akupunktur meridiyeni üzerinde bulunan noktalara
uygulama yapıldığında hem tıbbi sülüğün enzimlerinden faydalanılmakta hem
de akupunktur noktası üzerinden uyarıcı etki yaratılmaktadır. Bu uygulamaya
Hirudopunktur adı verilmektedir. Yani, tıbbi sülükle akupunktur yapmak demektir.
Örneğin varis veya alt ekstremite venöz yetmezliğinde dolaşım bozukluğunu
düzeltmek için Hirudopunktur noktası olarak dalak meridiyeni noktası Yin Ling
Chuan (Sp-9) noktası ve San Yin Jiao (Sp-6) noktası seçilebilir. Bu noktalar aynı
zamanda ödem çözücü olarak görev yapmaktadır.
Hirudopunktur’un önemi, akupunktur noktaları üstüne tıbbi sülüğün yapışması
sağlanarak kan emilirken sülüğün oluşturduğu ritmik titreşim ve ses dalgalarıyla
sülüğün akupunktur noktalarını uyardığı ve bu şekilde canlı akupunktur yapılarak
hedef doku, organ ve sistemlerin etkilendiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hirudopunktur, akupunktur, tıbbi sülük

HIRUDOPUNCTURE: ACUPUNCTURE TREATMENT WITH
MEDICINAL LEECHES
ABSTRACT
Hirudotherapy is one of the oldest medical practices of medicine which allows the
active ingredients in the leech saliva be injected human body during blood feeding.
Samhita is the first written source of hirudotherapy written in the 6th Century BC, by
the Indian physician Sushruta.
The leech application point and region can be different according the symptoms to
be treated, e.g., around the wound, on the graft, along vein vessels, on the painful
or swollen region, and around the joint. According to traditional Chinese medicine,
when leeches are applied in the point of the acupuncture meridians, leech salivary
molecules create a stimulating effect on the acupuncture point; a practice which is
called Hirudopuncture. As an example, the spleen meridian points Yin Ling Quan
(Sp-9) and San Yin Jiao (Sp-6) along the vena safena magna can be selected to correct circulatory disorders in varicose veins or in cases of lower extremity venous insufficiency and to reduce edema in the region.
During the bite of the leech the acupuncture points are stimulated with the rhythmic
vibrations and sound waves generated by the bite which increases the efficacy of
this treatment modality.
Key words: Hirudopuncture, acupuncture, medicinal leech
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Giriş
Hirudoterapi, yani tıbbi sülük tedavisi tıbbın en eski tedavi Yöntemlerinden
biridir ve eski Mısır ve Babil’de uygulandığı bilinmektedir. Eski Hint tıbbında da
hirudoterapi yapıldığına dair kanıtlar mevcuttur. Dört kolunda ayrı ayrı tedavi
araçları tutan sağlık tanrıçası Dhanvantari bir elinde hep sülük tutmuş olarak
tasvir edilir. M.Ö 6-12. yy’da eski Hindistan’da doğu tıbbinin temeli kurulmaya
başlamış olup, bunlardan biri de Ayurveda’dır. O dönemde yaşamış ünlü cerrah
Sushruta, Samhita adında eserinde birçok cerrahi teknik ve aletten bahsederken
kitabında hirudoterapiye de yer vermiştir.
Eski Çin’de ise M.Ö 2.yy’dan başlayarak Yin-Yang, 500 yıl sonrasında ise 5 element
teorisi ortaya çıkmış, akupunkturun temeli de o dönemde kurulmuştur. Huangdi
Neijing kitabında ise meridiyenleri ile beraber akupunktur artık sistematize hale
gelmiştir.
Hem hirudoterapi, hem de akupunktur tedavisi son 50-60 yılda yapılan
bilimsel çalışmalar ile daha iyi anlaşılır hale gelmiş ve birçok farklı ülkede
hekimler tarafından yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Akupunktur ise
elektroakupunktur, lazer akupunktur şeklinde de yapılmaya başlanmıştır.
Hirudoterapi üzerine bilimsel çalışmalar özellikle Rusya’da yapılmış olup, başta
Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de son yıllarda araştırmalara hız
vermiştir. Rus doktor A.İ.Krashenyuk hirudoterapi üzerine birkaç çalışma yapmıştır.
Bunlardan bazıları, hirudoterapinin enerji-enformasyon etkisi, nörotrofik etkisi,
akustik etkisi ve detoksifikasyon etkisidir. Bu çalışmalarda tıbbi sülüğün kan
emme esnasında yarattığı titreşim sonucu oluşan akustik ses dalgalarını 25-250
kHz’e, bazı dokularda da 500-550 kHz’e kadar çıktığı bulunmuştur. (Resim 1)

Resim 1. Hirudoterapinin akustik etkisi
İnsan dokusuna hirudoterapinin 3 ana etkisi bulunmaktadır. Birincisi salgıladığı
enzimlerin kan dolaşımı yoluyla yayılarak organizmayı etkilemesi, ikincis
yapıştığı nokta üzerine oluşturduğu akupunktur etkisi ve üçüncüsü de kan
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emme esnasında farenks bölgesinde oluşturduğu akustik ses dalgası ile hasta
organ üzerine biyorezonans etkisi yaratmasıdır.
Sülük uygulama noktası ve bölgesi değişik şekilde seçilebilir. Hasta organ
üzerine, yara yeri etrafına, greft üzerine, toplardamarların trasesi boyunca,
ağrılı veya şiş bölge üzerine, eklem etrafına uygulamak gibi. Aynı zamanda
Geleneksel Çin Tıbbı’na göre akupunktur meridiyeni üzerinde bulunan noktalara
uygulama yapıldığında hem tıbbi sülüğün enzimlerinden faydalanılmakta hem
de akupunktur noktası üzerinde uyarıcı etki yaratılmaktadır. Bu uygulamaya
Hirudopunktur adı verilmektedir. Yani, tıbbi sülükle akupunktur yapmak
demektir. Örneğin varis veya alt ekstremite venöz yetmezliğinde dolaşım
bozukluğunu düzeltmek için Hirudopunktur noktası olarak dalak meridiyeni
noktası Yin Ling Chuan (Sp-9) noktası ve San Yin Jiao (Sp-6) noktası seçilebilir.
Bu noktalar aynı zamanda ödem çözücü olarak görev yapmaktadır. Boyun,
sırt ve bel ağrılarında Du Mai meridyeni ile Mesane meridyeni üzerindeki Back
Shu noktalarına Hirudopunktur yapılabilir. Örneğin lumbago veya bel fıtığında
böbrek shu noktası Shen shu (BL-23) , Ming Men (Du-4), Da Chang Shu (BL-25) ve
Yao Yang Guan (Du-3) noktaları seçilebilir.

Sonuç
Hirudopunktur ile akupunktur noktaları üzerine tıbbi sülüğün yapışmasını
sağlanarak uygulama yapılması ile tıbbi sülüğün hem ciltte yara açma esnasında
hem de kan emerken oluşturduğu ritmik titreşim ve ses dalgalarıyla akupunktur
noktaları uyarılmakta ve bu şekilde canlı akupunktur, yani Hirudopunktur
yapılmakta, aynı zamanda sülüğün enzimleriyle hedef organ ve dokuları
etkilemesini de göz önünde bulundurularak uygulama yapılırsa tedavinin
etkinliği daha da artmaktadır.

KAYNAKLAR
Gödemerdan ve ark. Tbbi Sülükler ve Hirudoterapi, Türkiye Parazitoloji dergisi
(2011;35:234-9)
Krashenuk A.I. Krashenuk S.V., Chalisova N.T. Neuthrophic factor from Hirudo
medicinalis. Handbook of Hirudology – 1997. St. Petersburg – Zelenogorsk.
1997; 90-95
Roy T.Sawyer (1986: ), Leech Biology and Behaviour Volume 1, Anatomy,Physiology,
and Behaviour, Clarendon Press,Oxford,1986
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TRAVMATİK RETİNA ÖDEMİNDE TAMAMLAYICI TEDAVİ
YÖNTEMLERİ, HİRUDOTERAPİ VE AKUPUNKTUR,
Batu Bayar 1, Salih Uzun 2
1

Serbest Hekim, bilgi@drbatubayar.com

2

Göz Hastalıkları Uzmanı, s.uzun84@gmail.com

ÖZET
Hirudo medicinalis, yani tıbbi sülükler kan emme sırasında insan dokusuna 100
civarında enzim salgılamaktadır. Göz branşında, özellikle retinayı ilgilendiren
hastalıklarında bu enzimlerden bazıları retina ödeminin çözülmesi ve hasar
görmüş görme sinirlerin iyileşmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu
yazıda künt bir travma sonucu sağ gözde görme kaybı olan 13 yaşındaki bir
olgu sunulmuştur. Kasım 2016 tarihinde okuldayken atılan silginin sağ gözüne
çarpması sonucu görme kaybı yaşayan, 7 ay süresince de tedaviye rağmen yeterli
iyileşme sağlanamayan bu vakaya Haziran 2017’de hirudoterapiye başladıktan
kısa süre içinde görme keskinliğinde düzelmeler başlamış yaklaşık 1,5 ay
sonrasında da görmesinde anlamlı iyileşme sağlanmıştır. Hastaya hirudoterapi
olarak her seansta 3-4 tane tıbbi sülük sağ proc. mastoideus ve sağ Tai Yang
(EX3) noktasına uygulandı, ayrıca Yin Tang (EX2), Zan Zhu (Bl-2), Yang Bai (GB14), Si Zhu Kong (SJ-23) ve Tongzi Liao (GB-1) noktalarına ilaveten akupunktur
yapılmıştır.
Göz branşındaki tedaviye cevap vermeyen retinal hasarlarda hirudoterapi ve
akupunktur uygulamaları etkili birer geleneksel ve tamamlayıcı tedavi Yöntemi
olarak klinik pratikte başarı ile kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Retina ödemi, tıbbi sülük, hirudoterapi, akupunktur, travma

A CASE REPORT: COMPLEMENTARY THERAPY METHODS
IN TRAUMATIC RETINAL EDEMA, HIRUDOTHERAPY AND
ACUPUNCTURE
ABSTRACT
Hirudo medicinalis, that is, medicinal leeches secrete about 100 enzymes in human
tissue during blood sucking. Some of these enzymes are thought to play a role in the
resolution of retinal edema and the healing of damaged visual nerves, especially in
diseases of the eye branch, especially those related to retinas. İn this article, we present a case of a 13 year old patient with blunt trauma and visual loss in the right eye.
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A girl whose right eye was injured with thrown eraser by her classmate at the school
in November 2016 even though she had received enough treatment, but the injury
had not been healed. But since June of 2017 she has been given leech therapy, we
have observed a healing reponse which is eye sight improvement within 1.5 month
after the begining of the therapy.
As patient hirudotherapy every 3-4 medicinal leech applied to right proc. mastoideus and right
Tai Yang (EX3), and also additionally applied acupunture to points Yin Tang
(EX2), Zan Zhu (Bl-2), Yang Bai (GB-14), Si Zhu Kong (SJ-23) and Tongzi Liao
Hirudotherapy and acupuncture applications in retinal injuries that do not respond
to treatment in the eye branch can be successfully used in clinical practice as a traditional and complementary treatment Method.
Key words: Retinal edema, medicinal leech, hirudotherapy, acupuncture, trauma

Giriş
Hirudoterapi, tıbbi sülüğün insan vücudundaki gerekli bölgelere yapıştırılmasıyla
100`e yakın çeşitli enzimin insan dokusuna verilmesini sağlayan tıbbın en eski
tedavi Yöntemlerinden birisidir.
Kaynak olarak ilk defa MÖ 6. yüzyılda Hindistanlı hekim Sushruta`nın yazmış
olduğu Sushruta Samhita adlı eserde sülük tedavisi ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır. Bu bilgiler daha sonra antik Yunan topraklarına ulaşmış, Anadolu ve
Avrupa’ya yayılmıştır. Ünlü Romalı hekim Galen kendi okullarında hirudoterapiyi
öğrencilerine öğretmiş, 19. yüzyıla kadar bu tedavinin Avrupa ülkelerinde yaygın
olarak kullanılmasına öncülük etmiştir.
Tıbbi sülüğün salgılarında bulunan enzimlerden bazıları Hirudin, Calin, Eglin,
Destabilaz, Hyaluronidaz, Asetilkolin, Kollagenaz ve bunlar antikoagulan,
vazodilatatör, analjezik, anti-inflamatuar ve nörotrofik etkiler gösterdiği
bilinmektedir. Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu enzimlerden ilaç üretilmektedir.
Hirudoterapi halen yurtdışında bir çok ülkede travmatoloji, plastik cerrahi,
kardiyoloji, nöroloji, oftalmoloji alanında ve diğer branşlarda kullanılmaktadır.
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Resim 1. Retina ödeminde hirudoterapinin etkisi
Göz branşında, özellikle retinayı ilgilendiren hastalıklarda sülüğün enzimlerinden
bazıları retina ödeminin çözülmesi (Resim 1) ve hasar görmüş sinirlerin
iyileşmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu yazıda künt bir travma sonucu
sağ gözde görme kaybı olan 13 yaşındaki bir olgu sunulmuştur.

Olgu
Kasım 2016 tarihinde okuldayken atılan bir silginin sağ gözüne çarpması sonucu
görme kaybı yaşayan, 7 ay sürecinde de tedaviye rağmen yeterli iyileşme
sağlanamayan (Resim 2) bu vakaya Haziran 2017’de hirudoterapiye başladıktan
kısa süre içinde görme keskinliğinde düzelmeler başlamış, yaklaşık 1,5 ay
sonrasında görmesinde anlamlı iyileşme sağlanmıştır. Hastaya hirudoterapi
olarak her seansta 3-4 tane tıbbi sülük, sağ proc. mastoideus ve sağ Tai Yang (EX
3) akupunktur noktasına uygulandı, ayrıca Yin Tang (EX 2), Zanzhu (BL-2), Yangbai
(GB-14), Sizhukong (SJ-23) ve Tongziliao (GB-1) noktalarına ilaveten akupunktur
yapıldı.
Hastaya haftada 2 olmak üzere toplam 10 seans hirudoterapi ile akupunktur
uygulanmış, 3. seanstan sonra görme keskinliğinde düzelmeler başladığı
gözlenmiştir. Kullanılan sülükler tek bir sefer uygulandıktan sonra tıbbi atık
olarak belediyenin tıbbi atık imha ekiplerine teslim edilmiştir.
10 seanslık hirudoterapi ve akupunktur uygulama sonrası (Resim 3) çekilen
retina tomografisinde retina ödeminde belirgin düzelme görülmüş, takip eden
göz doktorunun kontrolü sırasında görme keskinliğinin %20’den %60 oranına
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çıktığı belirtilmiştir. Daha sonrasında ayda 1 kez olmak üzere 3 seanslık idame
hirudoterapi uygulanmıştır.

Resim 2. Tedavi öncesi

Resim 3. Tedavi sonrası
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Sonuç
Tıbbi sülük uygulama alanlarından biri de oftalmoloji branşıdır. Başta Rusya
olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde oftalmoloji branşında, özellikle retina
ödemi, santral retinal arter oklüzyonu, glokom, üveit, makula dejenerasyonu,
diabetik retinopati gibi göz hastalıklarında hirudoterapiden yararlanılmaktadır.
Burada sülük enzimlerinden bazıları vazodilatatör, antikoagülan, antitrombotik,
trombolitik ve nörotrofik etki göstermekte ve bu etkileri ile retinadaki
mikrosirkülasyonu arttırdığı, oluşan ödem ve inflamasyonu azalttığı
düşünülmektedir. Halen sülüğün enzimlerinin buradaki mekanizması tam olarak
açıklanmamakta, araştırmalar devam etmektedir.
Sonuç olarak göz branşında tedaviye cevap vermeyen retinal hasarlarda
hirudoterapi ve akupunktur uygulamaları etkili birer geleneksel ve tamamlayıcı
tedavi Yöntemi olarak klinik pratikte başarı ile kullanılabilir.
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DÜNYA APİTERAPİ LİTERATÜRÜ: 1980-2016 YILLARI
ARASINDA YAYIMLANAN APİTERAPİ MAKALELERİNİN
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
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ÖZET
Apiterapi, bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri dâhil olmak üzere bal arısı
ürünlerinin tıbbi kullanımıdır. Apiterapi hem tedavi hem de hastalıkların
önlenmesi için kullanılabilir. Bibliyometri, belirli bir alanda yayınlanan literatürün
istatistiksel analizidir. Biz apiterapi literatüründe bibliyometrik bir çalışma
yapmayı Amaçladık.
Bu çalışmanın verileri Thomson Reuters WoS (Thomson Reuters, New York, NY,
ABD) veri tabanı kullanılarak elde edildi. WoS veri tabanında arama yapmak için
“bal”, “arı zehri”, “arı sütü”, “propolis” ve “apiterapi” Anahtar Kelimelerini kullandık.
Bu çalışmada Web of Science veri tabanı kullanılmış ve araştırmamızın büyük
çoğunluğu (%82,4) orijinal makaleler olmak üzere toplam 6917 belge taranmıştır.
Brezilya (n=889), ABD, Çin, Japonya ve Türkiye yayın sayısına göre ilk sıralarda yer
bulan ülkeler oldu. Her ülke için verimlilik puanı hesaplandı ve apiterapi alanındaki
en verimli ülkeler İsviçre (2,978), Hırvatistan (2,074) ve Bulgaristan (1,840) olarak
saptandı. Propolis, arı zehri, flavonoidler, apis mellifera ve apopitozis, apiterapi
literatüründe en çok kullanılan Anahtar Kelimeler olarak tespit edildi. Yayın sayısı
ile GSYİH arasında orta düzeyde bir korelasyon tespit edildi.
Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız bu alandaki ilk çalışmadır ve bu alanda daha
fazla çalışmanın desteklenmesi gerektiğini çalışmamızda önerdik.
Anahtar Kelimeler: apiterapi, bibliyometri, arı zehri, propolis, arı sütü, yayın
trend analizi
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GLOBAL APITHERAPY LITERATURE: BIBLIOMETRIC ANALYSIS
OF APITHERAPY ARTICLES PUBLISHED BETWEEN 1980 AND
2016
ABSTRACT
Apitherapy, is the medicinal use of honey bee products including honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom. Apitherapy can be used for both treatment and prevention of diseases. Bibliometrics is the statistical analysis of published literature in a
certain field. We aimed to perform a bibliometric study in the apitherapy literature.
The data of this study were obtained by using the database of Thomson Reuters WoS
(Thomson Reuters, New York, NY, USA). We used “honey”, “bee venom”, “royal jelly”,
“propolis” and “apitherapy” keywords to search WoS database.
We used Web of Science database in this study to evaluate and our search retrieved a
total of 6917 documents of which great majority (82.4%) was original articles. Brazil
was found to ranked first on the publication number with 889 papers followed by the
USA, China, Japan and Turkey. We measured a productivity score for each country
and the most productive countries in apitherapy field were Switzerland (2.978), Croatia (2.074), and Bulgaria (1.840). Propolis was the most used keyword followed by
bee venom, flavonoids, apis mellifera and apoptosis. A moderate correlation was
detected between number of publications and GDP.
To the best of our knowledge our study was the first in this area and we proposed
that further studies should be supported in this field.
Keywords: apitherapy, bibliometrics, bee venom, propolis, royal jelly, publication
trend analysis

1. Giriş
Apiterapi, bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri dâhil olmak üzere bal arısı
ürünlerinin tıbbi kullanımıdır (Trumbeckaite, Dauksiene, Bernatoniene, & Janulis,
2015). Apiterapi hem tedavi hem de hastalıkların önlenmesi için kullanılabilir.
Bibliyometri, belirli bir alanda yayınlanan literatürün istatistiksel analizidir
(Şenel, Demir, & Alkan, 2017). Bu çalışmada apiterapi alanlarındaki üretkenliğe
göre apiterapi literatürünü analiz etmeyi ve literatür ile sıralanan ülkelerin alıntı
analizlerini gerçekleştirmeyi Amaçladık. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, apiterapi
literatürünün bibliyometrik özelliklerini araştıran ilk çalışmadır.

2. Metod
Bu çalışmanın verileri Thomson Reuters WoS (Thomson Reuters, New York, NY,
ABD) veri tabanı kullanılarak elde edildi. WoS veritabanında arama yapmak için
“bal”, “arı zehri”, “arı sütü”, “propolis” ve “apiterapi” Anahtar Kelimeleri kullandık.
Veritabanına 1980 yılına kadar ulaşabildik ve 1980 ile 2016 arasında üretilen
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tüm belgeleri çalışmaya dahil ettik. 2017 yılında yayınlanan tüm belgeleri hariç
tuttuk. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan alınan belgeler Birleşik
Krallık (İngiltere) başlığı altında birleştirildi. İstatistiksel analizler SPSS (Version
22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, ABD; Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye lisanslı) ile
yapıldı. Biz bilişsel ağları oluşturmak ve görselleştirmek için VOSviewer yazılım
aracı adlı ücretsiz bir yazılım kullanarak scientometric ağları gösteren bilgigrafikleri oluşturduk.

3. Sonuçlar
3.1. Yayımlanan doküman sayısı
WoS veritabanı araştırmamız, 1980 yılı başından 2016 sonuna kadar toplam
6917 dokümanı taramıştır. Toplam apiterapi belgelerinin büyük çoğunluğunun
(%82,45) orijinal makaleler olduğu ve ardından özetlerin (%7,08) ve
değerlendirmelerin yer aldığı bulunmuştur (Tablo 2). %5,29). Brezilya 889 yayın
ile ilk sıradaydı. ABD, Çin, Japonya ve Türkiye (sırasıyla 818, 572, 568 ve 453 adet)
takip eden ülkeler olarak saptandı (Şekil 1 ve 2).
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3.2. Anahtar Kelimeler analizi
Propolis en çok kullanılan Anahtar Kelimeler olarak bulundu. Arı zehri, flavonoidler,
apis mellifera, apopitoz, kafeik asit fenetil ester ve melittin diğer çok kullanılan
Anahtar Kelimelerdi. Anahtar Kelimeler frekansına göre en çok kullanılan
Anahtar Kelimeleri kullanarak bir ağ ve bağlantılar haritası oluşturduk (Şekil 3).
Birbiriyle ilişkili Anahtar Kelimeler, aynı renkte yakından yer almıştı. Örneğin, arı
zehri, melittin, iltihaplanma, akupunktur, ağrı, hiperaljezi ve romatoid artrit ilgili
Anahtar Kelimelerdi ve aralarında en çok arı zehri kullanılmıştı.

Analizlerimizin sonucunda düşük gelir grubundaki ülkelerde, apiterapi
yayınlarının daha az üretildiğini tespit ettik. Düşük ve orta gelir grubu
ülkelerdeki araştırmacılarının apiterapi çalışmaları için desteklenmesi gerektiğini
düşünüyoruz.
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ÖZET
Bibliyometri, belirli bir alanda bilimsel literatürün değerlendirilmesidir. Son
yıllarda popülerlik ve homeopati kullanımı artsa da bilimsel literatür homeopati
literatürünün bibliyometrik bir değerlendirmesinden yoksundur. Bu çalışmanın
tüm verilerini Web of Science tarafından sağlanan dört veri tabanından topladık.
1975 ile 2017 yılları arasında yayınlanan tüm belgeler. Detaylı olarak aradığımız
Anahtar Kelimeler “homeopati”, “homeopatik”, “homeopati” ve “homeopatik” idi.
Araştırmamızda toplam 4183 makale saptandı. Dokümanların büyük çoğunluğu
orijinal makalelerdir (n = 3043, %72,75). Birleşik Krallık, ABD, Almanya, Hindistan ve
Brezilya (sırasıyla n = 950, 636, 590, 277 ve 246 doküman) homeopati literatürünü
baskın ülkeleridir. Üretkenlik katsayısı en yüksek ülkeler ise İsviçre, İngiltere,
İzlanda ve Norveç (sırasıyla 20,41, 14,35, 11,84 ve 11,31) olarak hesaplandı.
Exeter Üniversitesi (İngiltere) 204 makaleyle (%4,88) önde gelen kurumdu. En
üretken dergi, tüm literatürün %24’ünü yayımlayan Homeopati dergisi idi. Yayın
sayısı ile alıntı sayısı arasında yıllara göre çok yüksek korelasyon tespit ettik (r =
0.95, p <0.001). Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve ülkelerin verimliliği
arasında yüksek bir korelasyon ölçüldü.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

313

Bildiriler Kitabı

Gelişmiş ülkelerin homeopati literatürüne hâkim olduğunu tespit ettik ve
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden hekimlerin finanse edilmesini ve
homeopati çalışmalarını sürdürmeleri için teşvik edilmelerini tavsiye ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: homeopati, bibliyometri, yayın eğilimi analizi, alıntı analizi

GLOBAL APITHERAPY LITERATURE: BIBLIOMETRIC ANALYSIS
OF APITHERAPY ARTICLES PUBLISHED BETWEEN 1980 AND
2016
ABSTRACT
Bibliometrics is the evaluation of scientific literature in a certain field. Although
popularity and use of homeopathy have been increased in the recent years, scientific
literature lacks a bibliometric evaluation of homeopathy literature. We collected all
data of this study from four databases provided by Web of Science. All documents
published between 1975 to 2017. The keywords we searched for in detail were
“homeopathy”, “homeopathic”, “homoeopathy” and “homoeopathic”. Our search
retrieved a total of 4183 articles. The great majority of documents were original
articles (n=3043, 72.75%). The UK dominated homeopathy literature with 950
articles followed by the USA, Germany, India and Brazil (n=636, 590, 277 and 246
items, respectively). Switzerland was found to be most productive country (20.41)
followed by the UK, Iceland and Norway (14.35, 11.84 and 11.31, respectively).
University of Exeter (UK) was the leading institutions with 204 items (4.88%). Most
productive journal was Homeopathy dominating and covering 24% of all literature.
We detected very high correlation between publication number and citation number
by year (r=0.95, p<0.001). A high correlation was measured between gross domestic
product (GDP) per capita and productivity of the countries.
We detected that developed countries dominated homeopathy literature and we
suggest that physicians from least-developed and developing countries should be
funded and encouraged to carry out homeopathy studies.
Keywords: homeopathy, bibliometrics, publication trend analysis, citation analysis

1. Giriş
Homeopati, “homoios” (= benzer veya aynı) ve “pathos” (= ıstırap, ızdırap,
dert, acı çekme) sözcüklerinden türetilen bir tıbbi terimdir. İngilizce “similia
similibus curentur” fikrine dayanan tamamlayıcı ve bütünleyici ilacın önemli bir
uygulamasıdır (Fisher, 2012). Homeopati çok çeşitli bozuklukları tedavi etmek
için yüksek oranda seyreltilmiş maddeler kullanır. Bibliyometri, belirli bir alanda
bilimsel literatürün tüm yönlerinin değerlendirilmesidir (Şenel, Demir, & Alkan,
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2017). Bilimsel çalışmalar, yazarların, kurumların ve makalelerin literatürdeki
özelliklerini ve özelliklerini değerlendirir. Homeopati günümüzde popüler bir
tamamlayıcı terapi olmakla birlikte, 200 milyon insanın günlük olarak homeopati
ilaçlarını almasına rağmen, literatürde homeopati alanında yayınlanmış bilimsel
belgeleri araştıran bibliyometrik bir makale bulunmamaktadır. Bu çalışmada
homeopati literatürünün bibliyometrik özelliklerini ve bilgimizi en iyi şekilde
ve ilk kez değerlendirmeyi Amaçladık. Çalışmamızda, homeopatik literatür
bibliyometrik ve infometrik ağları araştıran ilk çalışma oldu.

2. Metod
Bu çalışmada analiz edilen tüm veriler Web of Science (WoS) (Thomson Reuters,
New York, NY, ABD) tarafından sağlanan dört veritabanından (Web of Science
Çekirdek Toplama, SciELO Atıf İndeksi, Rus Bilim Atıf Dizini ve Kore Dergi Veri
Tabanı) alınmıştır. Detaylı olarak aradığımız Anahtar Kelimeler “homeopati”,
“homeopatik”, “homeopati” ve “homeopatik” idi. Çalışmaya 1975-2017 yılları
arasında yayımlanan tüm makaleler dahil edildi. 2018’de yayınlanan tüm belgeleri
hariç tuttuk. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan yayınlanan belgeler
Birleşik Krallık (İngiltere) unvanı altında birleştirildi. Almanya, Doğu Almanya,
Batı Almanya ve Almanya Federal Cumhuriyeti yayınları “Almanya” başlığı altında
toplandı. “Çin” başlığı altında şu bölgelerden gelen dokümanlar mevcut tutuldu:
“Çin”, P.R.C. ve Çin Halk Cumhuriyeti. İstatistiksel analizler yapmak için SPSS’i
(22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, ABD; Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye için lisanslı)
kullandık. Spearman’ın korelasyon testini kullanarak, yayın sayıları veya ülkelerin
üretkenliği ve özellikleri arasındaki olası bir ilişkiyi araştırdık. p değeri <0,05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

3. Sonuçlar
3.1. Yayımlanan doküman sayısı
Homeopati literatürü araştırmamız, dört veritabanından toplam 4183 belgeyi
(Erişim tarihi: 1 Şubat 2018) taradı ve sadece 706 maddeden açık erişimde
olduğu saptandı. Web of Science Core Collection, literatürdeki tüm belgelerin
%66,98’ini içeriyordu. Dokümanların büyük çoğunluğunun orijinal makaleler (n
= 3043, %72,75), ardından editöre mektup, derleme ve dergi başyazıları (sırasıyla,
16.47, 14.89 ve 9.49%) olduğunu tespit ettik. İngilizce, 3497 belge (%83,6) ile
homeopati literatürünün ana dili idi ve İngilizce dışında sık kullanılan diller
Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce idi (sırasıyla 10.49, 2.58, 2.53 ve
2.46%). Birleşik Krallık, ABD, Almanya, Hindistan ve Brezilya (sırasıyla n = 950, 636,
590, 277 ve 246 makale) homeopati literatürünün en üretken ülkeleri olmuştur
(Şekil 1 ve 2).
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3.2. Anahtar Kelimeler analizi
Detaylı bir Anahtar Kelimeler analizi yaptığımızdan, en çok kullanılan beş Anahtar
Kelimelernin “homeopati”, “tamamlayıcı tıp”, “tamamlayıcı ve alternatif tıp”,
“alternatif tıp” ve “akupunktur” olduğu bulunmuştur (Şekil 3). Anahtar Kelimeler
frekansına göre WoS Core Collection veritabanından en çok kullanılan Anahtar
Kelimeleri alarak bir Anahtar Kelimeler ağı bilgi-grafiği oluşturduk. Homeopati
literatüründe yayın yapan ülkelerin ortak yazarlık ağını oluşturduğumuzdan,
ABD, İngiltere ve Almanya’nın üç ana merkezi olduğu belirlenmiştir.
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Analizlerimizin sonucunda düşük gelir grubundaki ülkelerde, homeopati
yayınlarının daha az üretildiğini tespit ettik. Homeopati literatürünün büyük bir
kısmı gelişmiş ülkelerden yayımlanmıştır.
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NOTALJİYA PARESTETİKANIN ARI ZEHRİ VE KAPSAİSİN İLE
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ÖZET
Notaljiya parestetika (NP) yaygın, ancak az tanınan ve az tanı konulan bir
rahatsızlıktır ve sırtta interskapular bölgede hiperpigmentasyon, pruritus,
parestezi ve / veya ağrı ile karakterizedir. Hastalığın etiyolojisi hala belirsizdir ve
kronik pruritus, NP’li hastalarda yaşam kalitesinde önemli bir azalmaya neden
olabilir. Görsel Analog Skala (VAS), hastanın pruritusunu değerlendirmek için
kullanılabilir. Literatürde NP için kanıtlara dayalı kesin bir tedavi yoktur. Bu
açık etiketli pilot çalışmada NP’nin tedavisinde Yeni Zelanda arı zehri (%0,04)
ve kapsaisin (kırmızıbiber özü) içeren A ürününün etkinliğini değerlendirdik.
Etkinliği değerlendirmek için VAS skorlarını kullandık. Bu çalışmaya NP tanısı
konmuş 20 hasta dâhil edilmiştir (on erkek ve on kadın; yaş ortalaması: 46 yıl).
Hastalar ürünü iki hafta boyunca günde bir kez kaşıntı bölgesine uyguladılar. VAS
skoru tedaviden önce ve sonra kaydedildi. Tedavi öncesi ve sonrası VAS skorları
istatistiksel olarak farklıydı (p = 0.005). Tedavi öncesi medyan VAS skoru 8 (7-10)
(8.20 ± 1.03) iken, tedavi sonrası medyan 3 (1-7) (3.40 ± 1.71) idi. Ürün A’nın NP’yi
tedavi etmek için etkili bir ilaç olduğunu gördük. Çift kör ve plasebo kontrollü
bir çalışma planlanmış ve daha büyük bir örneklem büyüklüğü ile başlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Notaljiya parestetika, arı zehri, kapsaisin, tedavi

TREATMENT OF NOTALGIA PARESTHETICA WITH BEE VENOM
AND CAPSAICIN: A PILOT STUDY WITH 20 PATIENTS
Abstract
Notalgia paresthetica (NP) is a common but under-recognized and under-diagnosed disorder characterized by hyperpigmentation, pruritus, paresthesia and / or pain
located in the interscapular of the back. The etiology of NP is still obscure and chronic
pruritus may cause a significant decline in quality of life in patients with NP. Visual
Analogue Scale (VAS) can be used to evaluate patients’ pruritus. There is no definitive treatment based on evidence for NP in the literature. This open-label pilot study
assessed the effectiveness of product A including New Zealand bee venom (0.04%)
and capsaicin (chilli extract) in treatment of NP. We used VAS scores to evaluate the
efficacy. A total of 20 patients diagnosed with NP were enrolled into this study (ten
males and ten females; average age: 46 years). The patients applied the product to
their pruritic area once in a day for two weeks. VAS score was noted before and after the treatment. VAS scores before and after treatment were statistically different
(p=0.005). The pre-treatment median of VAS score was 8 (7-10) (8.20 ± 1.03), while
the median after treatment was 3 (1-7) (3.40 ± 1.71). We found that product A was
an effective medication to treat NP. A double-blind and placebo-controlled study
has been planned and initiated with a greater sample size.
Keywords: notalgia paresthetica, bee venom, capsaicin, treatment
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1. Introduction
Notalgia paresthetica (NP) is a common but under-recognized and under-diagnosed disorder characterized by hyperpigmentation, pruritus, paresthesia and / or pain
located in the interscapular of the back (Elmas et al., 2015) (Figure 1).

The name of the disease was derived from Greek words notos (back) and algos
(pain). The disease was first described by a Russian neurologist, Astwazaturow in
1934 (Shin & Kim, 2014). NP has been reported more frequently in women. The disease is sporadic and often seen in older people. The etiology of NP is still obscure.
Notalgia paresthetica can present with a unilateral macular, hyperpigmented, and
itchy patch or a or bilateral itchy and / or painful area in the back. Itching is often
unilateral and sometimes dermatomal. Itching and pain can be seen in a chronic or
intermittent recurrent pattern. Chronic pruritus in NP is associated with pruritus-related dysesthesias such as allokinesis. Chronic pruritus and neuropathic pain may
cause a significant decline in quality of life in patients with NP. Visual Analogue Scale
(VAS) can be used to evaluate patients’ pruritus. There is no definitive treatment based on evidence for NP in the literature. In this open-label pilot study, we aimed to
treat NP with a product of complementary medicine.

2. Material and Methods
This open-label pilot study assessed the effectiveness of a product including New
Zealand bee venom (0.04%) and capsaicin (chilli extract, 0.025%) in treatment of
NP. We used VAS score to evaluate the efficacy (mild pruritus ≥ 0 but < 3 points, moderate pruritus ≥ 3 but < 7 points, severe pruritus ≥ 7 but < 9 points, and very severe
pruritus ≥ 9 points for Caucasian subjects). A total of 20 patients (ten males and ten
females) diagnosed with NP were enrolled into this study. A biopsy was obtained in
each case to exclude other dermatological diseases that may cause similar symptoms to NP. Histopathological examination revealed major features of NP such as
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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orthokeratosis, melanin incontinency and capillary proliferation although there is
not a histological hallmark for NP. All patients underwent X-ray and magnetic resonance imaging (MRI) for vertebral or spinal pathologies and referred from our
Dermatology clinic to the Neurosurgery clinic if necessary for the neurological examination and assessment of radiological findings. The patients were asked to apply
the product to their pruritic area once in a day for two weeks. No other product was
used during the study.
Effectiveness of the product was evaluated by:
VAS score (0-10) noted before and after the treatment
Patient evaluation for the improvement of the pruritus (greatly improved, somewhat
improved, slightly improved, unchanged, slightly worsened, somewhat worsened,
greatly worsened)

3. Results
Ten male and ten female NP patients were included in this pilot study. The mean age
of the patients was 44.08 ± 12.22 years. Dermatological examination showed no additional skin disease in the region of NP in the patients. Radiological and neurological evaluation revealed no spinal pathology. VAS scores before and after treatment
were statistically different (p = 0.005). The pre-treatment VAS score was 8 (7-10) (8.20
± 1.03), while the median score after treatment was 3 (1-7) (3.40 ± 1.71) (Figure 2).
Sixteen of 20 patients declared greatly improvement of the pruritus while four of
which stated somewhat improvement. None of the patients noted worsening of the
pruritus.
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4. Conclusion
Despite the increasing popularity today, many traditional and complementary medical approaches do not have well planned, controlled and randomized studies.
In NP treatment, acupuncture or apitherapy can be tried in patients who are not
responding to standard treatments. Both treatments do not have randomized and
controlled trials for NP, but there are randomized and controlled trials in which acupuncture treatment is effective in chronic back pain and over 90% patient satisfaction is shown. Our pilot study was the first and preliminary to investigate the efficacy
of bee venom in treatment of NP. A further double-blinded and placebo controlled
study investigating the efficacy of bee venom in the NP therapy has been initiated
after the positive Results of this study.
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ÖZET
Tıbbi sülük tedavisi olarak da bilinen Hirudoterapi, Eski Mısır’dan bu yana
binlerce yıldır geniş bir yelpazedeki rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.
Her ne kadar hirudoterapi son birkaç on yıldır geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın
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popüler bir parçası haline gelse de literatür bu alanda yayımlanmış makaleleri
inceleyen bir bibliyometrik çalışmadan yoksundur. Bu çalışmada, hirudoterapi
literatürünün ayrıntılı bir bibliyometrik analizini yapmayı Amaçladık. Web of
Science tarafından sağlanan dört veri tabanını “hirudoterapi”, “sülük tedavisi” ve
“tıbbi sülük” Anahtar Kelimeleri kullanarak topladık. Büyük çoğunluğun (%89,8)
orijinal makaleler olduğu toplam 834 yayın bulduk. Amerika Birleşik Devletleri’nin
280 makale ile toplam yayın sayısında lider ülke olduğu tespit edildi. Birleşik
Krallık, Almanya ve Fransa diğer çok yayın yapan ülkelerdi (sırasıyla 128, 101
ve 41 doküman). Her ülke için bir verimlilik puanı ölçülmüş ve hirudoterapi
alanındaki en verimli ülkeler İngiltere (1,93), Slovenya (1,44) ve İsrail (1,32) olarak
bulunmuştur. Hirudoterapi literatürü için en verimli yayın yılı, 41 makaleyle 2011
olmuştur. Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız, bu alandaki ilk bibliyometrik analizdir
ve çalışmamızda bu alanda çok merkezli yayınların, gelişmekte olan ve az gelişmiş
ülkelerden yapılan çalışmaların, hirudoterapi literatüründeki gerekliliği belirtildi.
Anahtar Kelimeler: hirudoterapi, sülük tedavisi, tıbbi sülük tedavisi, bibliyometri, yayın eğilim analizi, Hirudo medicinalis

HIRUDOTHERAPY IN TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY
MEDICINE LITERATURE: SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF
MEDICINAL LEECH THERAPY ARTICLES BETWEEN 1975 AND
2017
Abstract

Hirudotherapy also known as medicinal leech therapy has been used to treat a wide
range of disorders for thousands of years since Ancient Egypt. Although hirudotherapy has become a popular part of complementary medicine in the last several decades, literature lacks a scientometric study investigating articles published in this
field. In this study, we aimed to perform a detailed scientometric analysis of hirudotherapy literature. We collected data by using four databases provided by Web of
Science by using keywords “hirudotherapy”, “leech therapy” and “medicinal leech”.
We found a total of 834 articles of which great majority (89.8%) was original articles.
The United States of America was detected to be the leading country on total publication number with 280 papers followed by the United Kingdom (UK), Germany
and France (128, 101 and 41 items, respectively). A productivity score was measured
for each country and the most productive countries in hirudotherapy field were UK
(1.93), Slovenia (1.44), and Israel (1.32). The peak publication year for hirudotherapy
literature was 2011 with 41 documents. To the best of our knowledge, our study was
the first bibliometric and scientometric analysis in this field and we noted that multicenter studies and further searches from developing and least-developed countries
are needed in hirudotherapy literature.
Keywords: hirudotherapy, leech therapy, medicinal leech therapy, bibliometrics,
scientometrics, publication trend analysis, Hirudo medicinalis
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1. Giriş
Kan emici sülükler ile uygulanan hirudoterapi veya tıbbi sülük tedavisi, geleneksel,
tamamlayıcı ve bütünleştirici tedavi türüdür. Bu tekniğin ilk uygulaması, 3500 yıl
önce eski Mısır’daki hiyerogliflerde resmedilmiştir (Whitaker, Rao, Izadi, & Butler,
2004). Hirudoterapi ayrıca, baş ağrısı, hipertansiyon, osteoartrit ve hemoroid gibi
birçok durumu tedavi etmek için Arapça, Çin, Yunan ve Roma tıbbının eski tarihi
belgelerinde de kullanılmıştır (Sig, Guney, Uskudar Guclu, & Ozmen, 2017). Son
birkaç onyılda, hirudoterapi tamamlayıcı tıbın popüler bir parçası haline gelmiştir.
Son çalışmalarda antiinflamatuar, analjezik, antimikrobiyal ve antikoagülan
özelliklere sahip 20’den fazla biyoaktif molekül rapor edilmiştir. Hirudoterapi
literatüründe halen yayımlanmış bibliyometrik bir çalışma bulunmamaktadır
ve çalışmamız, hirudoterapi alanındaki literatürdeki ilk bibliyometrik yayındır
(Şenel & Demir, 2018).

2. Metod
Bu çalışmanın tüm verilerini, Web of Science (WoS) (Thomson Reuters, New York,
NY, ABD) tarafından sağlanan dört veritabanı (Web of Science Çekirdek Toplama,
Kore Dergi Veritabanı, Rus Bilim Atıf Dizini ve Bilimsel Alıntı İndeksi) kullanarak
topladık. . Detaylı olarak aradığımız Anahtar Kelimeler “hirudoterapi”, “sülük
tedavisi”, “tıbbi sülük” ve “tıbbi sülük tedavisi” idi. 1975 ile 2017 yılları arasında
yayınlanan tüm kalemler dâhil edildi. 2018’de yayınlanan tüm belgeleri hariç
tuttuk. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan yayınlanan belgeler İngiltere
(İngiltere) unvanı altında toplandı. Almanya, Doğu Almanya, Batı Almanya ve
Federal Almanya Cumhuriyeti yayınları “Almanya” başlığı altında birleştirildi. Çin
ve Çin Halk Cumhuriyeti için ana başlık olarak “Çin” kullanılmıştır. İstatistiksel
analizler yapmak için SPSS’i (22.0, SPSS Inc., Chicago, IL, ABD; Hitit Üniversitesi,
Çorum, Türkiye için lisanslı) kullandık. GunnMap free source kullanarak
hirudoterapi literatürünün dünya dağılım yoğunluğunu gösteren infographics
oluşturduk. Belgelere, kullanım yoğunluğunu ve Anahtar Kelimelerin ilişkilerini
gösteren bibliyometrik ağlar oluşturduk. Daha çok kullanılan Anahtar Kelimeler,
ağ görüntülerinde daha düşük kullanımla diğer halkalardan daha büyük halkalar
oluşturdu. İlgili ve bağlantılı Anahtar Kelimeler birbirine yakın olarak aynı renkte
yerleştirildi. Ağ görüntüleri oluşturmak için ücretsiz VOSviewer yazılımı kullandık.

3. Sonuçlar
3.1. Yayımlanan doküman sayısı
Dört veritabanında yaptığımız araştırmalar, sadece 304’ü WoS Core Collection’da
indekslenen toplam 834 maddeyi buldu. Yayınların çoğunluğunun orijinal
makale (%89,8), olgu sunumları (%20,98) ve derleme (%18,7) olduğunu bulduk.
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa (sırasıyla 128, 101 ve 41 belge) ile
birlikte 280 yayın ile toplam yayın sayısına göre sıralanmıştır (Şekil 1).
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ABD, hirudoterapi literatürüne hâkim oldu ve tüm dünya hirudoterapi
literatürünün %33,57’sini üretmişti (Şekil 2).

3.2. Anahtar Kelimeler analizi
WoS Core Collection veritabanından tüm makaleleri alarak detaylı bir Anahtar
Kelimeler analizi gerçekleştirdik. En çok kullanılan on Anahtar Kelimeler “sülük
tedavisi”, “sülük”, “sülükler”, “Hirudo medicinalis”, “hirudin”, “venöz tıkanıklık”,
“hirudoterapi”, “osteoartrit”, “tıbbi sülük” ve “Unani tıbbı” idi. Anahtar Kelimeler
frekansına göre en çok kullanılan Anahtar Kelimeleri kullanarak bir Anahtar
Kelimeler ağı grafiği oluşturduk ve en çok bağlanan Anahtar Kelimelernin “sülük
tedavisi” olduğunu gördük (Şekil 3).
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Bu alanda yayın yapan ülkeler arasında bir ilişki ağı oluşturduğumuz için, ABD’yi
merkezleyen doğrusal bir ağ bulduk. Kurumların ağ bağlantı analizi de doğrusal
bir model ortaya koymuştur. Aynı zamanda en üst düzey üretici listesinde yer
alan Andreas Michalsen, Almanya’daki Charité-Universitätsmedizin Berlin’den
alınan hirudoterapi alanında en bağlı yazardı.

TÜRKIYE’NIN DÜNYA AKUPUNKTUR LITERATÜRÜNDEKI
YERI: TÜRKIYE ADRESLI 1975-2017 YILLARI ARASINDAKI
AKUPUNKTUR ÇALIŞMALARININ BIBLIYOMETRIK
ANALIZI
Coşkun Öztekin1, 2, Engin Şenel1, 3
Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çorum

1

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çorum,
coskunoztekin@gmail.com
2

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Çorum, enginsenel@enginsenel.com
3

ÖZET
Acus (iğne) ve puncture (batırma) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş
akupunktur, iğne batırarak tedavi etme Yöntemi olarak bilinmektedir. Bu
çalışmadaki bütün veriler Web of Science (WoS) veri tabanından elde edildi.
Türkiye adresli, 1975-2017 tarihleri arasında yayımlanan akupunktur tedavisinin
konu edildiği bütün makaleler çalışmaya dahil edildi. Dünya akupunktur
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literatüründe 1975-2017 tarih aralığında Türkiye adresli 194 makale bulundu.
En sık ortak yayın yapılan ülkeler Almanya, KKTC ve ABD idi (sırasıyla, n= 6, 4,
4). Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 23 yayınla en üretken kurum
olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: akupunktur, bibliyometri, Türkiye, yayın analizi

ABSTRACT
Acupuncture, which is a medical term derived by combining the words acus (needle)
and puncture (pricking), is known as the Method of treatment by inserting the needle. All data in this study were obtained from the Web of Science (WoS) database. All
studies addressing Turkey published between 1975-2017 were included in the study.
In 1975-2017 date range of world acupuncture literature a total of 194 articles addressing Turkey was found. The most collaborative countries with Turkey in the literature were Germany, TRNC and the USA (n = 6, 4, 4, respectively). Ankara Numune
Education and Research Hospital was found as the most productive institution with
23 publications.
Keywords: acupuncture, bibliometrics, Turkey, publication analysis

1. Giriş
Acus (iğne) ve puncture (batırma) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş
akupunktur, iğne batırarak tedavi etme Yöntemi olarak bilinmektedir. En az
3000 yıldır uygulanan bir tekniktir. Kas-iskelet sistemi ağrıları akupunkturun ana
kullanım alanlarından biri olmuştur (Pyne; Shenker, 2008: 1132-6) (1). Ancak
akupunkturun kullanım alanı çok çeşitli durumları kapsar. Bel ağrısı, artrit,
baş ağrısı, postoperatif ağrı, kemoterapinin yan etkileri, bağımlılık, menapozal
semptomlar gibi çeşitli durumlarda kullanımı söz konusudur (https://www.
health.harvard.edu, 2014). (2). Ülkemizde apiterapi gibi geleneksel tedavilerde
bibliyometrik çalışmalara rastlanabilir (Senel; Demir, 2016:47-52) (3). Akupunktur
literatüründe ise bibliyometrik yayınlar olmasına karşın, Türkiye adresli yayınların
incelendiği bibliyometrik bir çalışma, bildiğimiz kadarıyla mevcut değildir.

2. Yöntem
Bu çalışmadaki bütün veriler Web of Science (WoS) veri tabanından elde edildi.
Türkiye adresli, 1975-2017 tarihleri arasında yayımlanan akupunktur tedavisinin
konu edildiği bütün makaleler çalışmaya dahil edildi. 2018 yılı basımlı makaleler
ise çalışma dışı bırakıldı.

3. Sonuçlar
Dünya akupunktur literatüründe 1975-2017 tarih aralığında Türkiye adresli 194
makale bulundu. Bu makalelerin büyük çoğunluğu (n=163, %84,02) orijinal
çalışma idi (Tablo1). En sık ortak yayın yapılan ülkeler Almanya, KKTC ve ABD idi
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(sırasıyla, n= 6, 4, 4) (Şekil 1). Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 23
yayınla en üretken kurum olarak bulundu (Şekil2). Cabıoğlu MT, 12 çalışma ile
en çok yayın yapan yazar olarak tespit edildi. Acupuncture in Medicine Journal
of the British Medical Acupuncture Society, Türkiye’den en çok yayın kabul eden
dergiydi.
Tablo 1. Türkiye adresli akupunktur yayınlarının doküman türüne göre dağılımı
Doküman türü

Doküman sayısı

Yüzde

Orijinal makale

163

84,02

Klinik çalışma

63

32,47

Diğer dokümanlar

32

16,49

Derleme

27

13,92

Olgu raporu

13

6,70

Editöre mektup

13

6,70

Özet

11

5,67

Bildiri

10

5,15

Biyografi

1

0,52

Referans materyali

1

0,52

Toplam

194

100

Şekil1. Ortak Yayın Yapılan Ülkeler
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Şekil2. Yayın Sayısına Göre Kurumlar
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DOES ACUPUNCTURE IMPROVE QUALITY OF LIFE IN
PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME (CTS)
:AN ELECTROPHYSOLOGICAL PROSPECTIVE STUDY
Nihal TEZEL1, Ebru UMAY1, Volkan Yılmaz1, Aytül ÇAKCI1.
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H FTR Kliniği, Ankara

Purpose
The aim of the study is to evaluate the efficacy of acupuncture and effects on quality
of life patients with CTS.

Methods
26 patients were included in the study. Severity of symptoms was evaluated by 5
point Likert scale and Boston symptom severity scale (BSS). Functional status of the
patients was evaluated by functional disability scale (FDS). QoL were evaluated by
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Nottingham Health Profile (NHP). Electrophysological evaluation of the patients
were performed by Oh’s protocol

Results
Pain day and night symptom severity, BSS score and FDS score were found significantly improved. Pain energy, sleep and physical activity subscales of the NHP were
also found significantly improved. There was no significant difference was found in
electrophysological parameters after treatment.

Conclusion
We have found significant reduce pain, increased sleep quality and physical activity
with acupuncture theraphy in this study and these Results are associated with increased QOL.
Keyword: Acupuncture, Electrophysiology, Quality of Life

AKUPUNKTUR KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA
YAŞAM KALITESINI ARTIRIYOR MU?: ELEKTROFIZYOLOJIK
PROSPEKTIF ÇALIŞMA
Nihal TEZEL1, Ebru UMAY1, Volkan Yılmaz1, Aytül ÇAKCI1.
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H FTR Kliniği, Ankara

Amaç
Bu çalışmanın amacı akupunkturun KTS’de etkinliğini görmek ve hastaların
yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendirmektir.

Yöntem
Çalışmaya 26 hasta alındı. Semptomların şiddeti 5 puan Likert skalası ve Boston
semptom şiddeti skalası (BSS) ile değerlendirildi. Hastaların fonksiyonel durumu
fonksiyonel dizabilite skalası (FDS) ile değerlendirildi. Yaşam kalitesi Nottingham
Sağlık Profili (NHP) ölçeğiyle değerlendirildi. Hastaların elektrofizyolojik
değerlendirmesi, Oh’in protokolü ile gerçekleştirildi.

Bulgular
Ağrı şiddeti, BSS skoru ve FDS skoru anlamlı olarak düzeldi. NHP’nin ağrı,
uyku ve fiziksel aktivite alt ölçekleri de önemli ölçüde iyileşti. Tedaviden sonra
elektrofizyolojik parametrelerde anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç
Akupunktur ile belirgin ağrıda azalma, uyku kalitesi, fiziksel aktivite ve yaşam
kalitesinde artış görüldü.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Elektrofizyoloji, Yaşam Kalitesi
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OSTEİTİS PUBİS TEDAVİSİNDE KONSERVATİF TEDAVİ İLE
BİRLİKTE UYGULANAN PROLOTERAPİ UYGULAMASININ
SPORA DÖNÜŞE ETKİSİ: OLGU ÇALIŞMASI
Ateş Şendil 1, Tuğçe Kalaycıoğlu2, Atilla Çağatay Sezik3.
¹Özel Ateş Şendil Spor Kliniği, Ankara-Türkiye
Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Güzelyurt- KKTC
2

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fiyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü, Ankara-Türkiye
3

Osteitis pubis, spora dayalı yaralanmalarda, sporcuların genelinde %0.5-6.2,
futbol gibi spesifik sporlarda %5-13 arasında gözlenmektedir. Çalışmamızın
amacı, osteitis pubis tedavisinde uygulanan konservatif tedavi ile proloterapi
enjeksiyon uygulamasının, sporcunun MR görüntülerini ve ağrıya etkisini
araştırmaktır.
Olgumuz, 20 yaşında, erkek profesyonel futbol oyuncusudur. Fizik muayenesi
sırasında çift taraflı olarak kasık bölgesinde hissedilen ağrı VAS ( Visuel Analog
Skalası) 9/10 idi. MR sonucunda solda belirginleşen osteotis pubis ve sol adduktör
kasta tendinit tespit edildi (Resim 1). Hastaya 2 hafta arayla %15’lik dekstroz
içeren proloterapi uygulaması ve fizyoterapi uygulandı. Her enjeksiyondan
sonra 2 gün tam istirahat verilen hasta 3. günden itibaren egzersiz programına
başlatıldı. Hasta 3 seans tedaviden sonra tekrar MR’a gönderildi.
Bilateral osteotis pubis Bulgularında ve sol adduktör tendinit şikayetinde daha
önceki MRîna göre anlamlı düzeyde azalma tespit edildi (Resim 2). Ayrıca hasta
VAS üzerinden ağrısını 2/10 olarak belirledi.
Proloterapi enjeksiyonu, konservatif tedavi ile birlikte uygulandığında osteoitis
pubis vakalarında iyileşme sağladığı gözlenmiştir. Çalışmamız Olgu Sunumu
olduğu için ileri dönem çalışmalarda vaka sayısında artışa gerek duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pubis, Proloterapi, Futbol
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Resim 1. Olgunun tedavi öncesi Koronal (A) ve Aksiyal (B) yönden MR görüntüsü

Resim 2. Olgunun tedavi sonrası Koronal (A) ve Aksiyal (B) yönden MR görüntüsü
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RETURN TO SPORT EFFECT OF PROLOTHERAPY INJECTION
ADDITION TO CONSERVATIVE TREATMENTS ON OSTEITIS
PUBIS: A CASE REPORT
Ates Sendil¹, Tugce Kalaycioglu², Atilla Cagatay Sezik³.
¹Private Ates Sendil Sports Clinic, Ankara- Turkey
²Cyprus Social and Health Sciences University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Morpou- North Cyprus
³Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and
Rehabilitation, Ankara-Turkey.

Osteitis pubis injuries which are related with sports are seen %0.5-6.2 of all athletes
population. Therefore, specific sports as soccer, the incidence of this patology was
found %5-13. Purpose of this study is identify the effects of prolotherapy injections
with conservative treatments on MRI images and pain levels of athlete who have
osteitis pubis.
In our case, a twenty-years-old man, professional soccer player came to our clinic
with groin pain on both side. Bilaterally, his groin pain level was 9/10 so far as VAS
(Visual Analogue Scale) on first physical examination. MRI Results showed that osteitis pubis more intense on left side and adductor muscle tendinitis on same area
(Figure 1). The patient got prolotherapy injections that include %15 of dextrose once
in two weeks. He had two full day rest after every injection. Beginning from third day
after the injection, exercise program was started. The patient was sent MRI after 3
sessions of treatments.
Compared to the first MRI, we found a significant difference on findings of osteotis
pubis on both side and adductor muscle tendinitis (Figure 2). Also, the patient defined his pain level 2/10 according to VAS.
Prolotherapy injections together with conservative treatments can show improvements on osteitis pubis cases. Our research was a single case report so that there
need to be more research to increase the number of cases.
Key Words: Pubis, Prolotherapy, Football
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Figure 1. Coronal (A) ve Axial (B) MR Images before treatments.

Figure 2. Coronal (A) ve Axial (B) MR Images after treatments.
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EFFICACY OF PROLOTHERAPY IN THE TREATMENT OF
OSTEOCHONDRAL LESIONS OF THE TALUS.
Deniz GÜL, MD, Tokat State Hospital
Assoc. Prof. İlker SOLMAZ, MD, PhD, Gülhane Training and Research Hospital
Assoc. Prof. Aydan ÖRSÇELİK, Gülhane Training and Research Hospital
Özlem KARASİMAV, MD Gülhane Training and Research Hospital
Serkan AKPANCAR, MD Tokat State Hospital

Introduction
Osteochondral lesions of the talus are a common ankle problem that is characterized by degeneration of cartilage resulting in joint pain and destruction. Too many
Methods were described in the literature, however; most of them unsuccessful or too
costly, therefore there is need for cost-effective Methods. The aim of this report was
to present the clinical Results of prolotherapy for osteochondral lesions of the talus
Materials and Methods
A 67-year-old male admitted to our outpatient clinic with complaints of severe pain
in his right ankle both for at least of 2 years. Right ankle movement was painful and
range of motion was minimally decreased. On palpation medial side of ankle was
extremely painful. There was area on his medial side of talar dome on his ankle X-ray.
On MRI imaging there was a level 2 lesion (incomplete separation of an osteochondral fragment in the talar dome) according to Berndt and Harty classification. Prolotherapy injections were applied for three points; 1ml 5% dextrose to talar dome, 1ml
5% dextrose to medial tibial joint border and 2ml 25% dextrose to intra-articular
space. After the injections, patients were instructed to rest the injected shoulder for
3 days, refrain from any heavy lifting activity, and to apply hot water bags for 20 to
30 minutes every 2 or 3 hours, and not to use anti-inflammatory drugs other than
acetaminophen, and to come 21 days of injections.

Results
After 3 injection sessions, patient’s ankle functions were considerably improved. Visual pain scale (VPS) has been decreased from 6 to 1, American Orthopaedic Foot
and Ankle Society(AOFAS) Scores increased from 64 to 89, Foot Function Index (FFI)
decreased from 55,65 to 22.17. Motion of shoulders was far better than before.

Conclusion
We think that prolotherapy as a easily applicable and cost effective auxiliary Method, may be used successfully in the treatment of osteochondral lesions of the talus
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Picture 1: MRI Scan of the patient before the treatment

PROLOTERAPİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Dr. Serkan AKPANCAR, Tokat Devlet Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi İlker SOLMAZ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Deniz GÜL, Tokat Devlet Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Aydan ÖRSÇELİK, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Özlem KARASİMAV, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET
Amaç
Proloterapi ile ilgili yayınlanan bilimsel çalışmaların niteliğini ortaya koyarak, bu
konuda yapılacal çalışmalara ışık tutmak Amaçlanmıştır.

Metot:
PubMed veritabanına ‘prolotherapy’ yazarak ortaya çıkan çalışmalardan konu
ile ilgisiz olanları çıkartılarak, kalan çalışmaların niteliği, kanıt düzeyi ortaya
konulacaktır.

Sonuç
PubMed veritabanına ‘prolotherapy’ yazıldığında 159 çalışma elde edilmiştir.
Konu ile ilişkisiz olan 72 çalışma çıkarıldığında 83 adet çalışmanın proloterapi
ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların dağılımı; 39 derleme, 3 klinik dışı
çalışma, 3 hayvan çalışması, 8 vaka sunumu, 3 vaka serisi ve 19 orjinal makaledir.
Bu makalelerin kanıt düzeyi incelendiğinde yanlızca 4 tanesi Level I dediğimiz
randomize prospektif ve körlük bulunan çalışmadır.
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Çıkarımlar:
Tedavilerde mükemmel denilecek kadar başarılı olan bu öntemle ilgili malesef
kanıt düzeyi yüksek çok az çalışma bulunmaktadır. Proloterapi ile ilgilenen
hekimlere bu bilimsel açığı kapatmak düşmektedir.

PİRİFORMİS SENDROMLU HASTALARDA NÖRAL TERAPİ
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gökhan Tuna Öztürk1, Fatma Gülçin Ural², Hüseyin Nazlıkul³
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, gokhantuna06@gmail.com
1

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizeksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Ankara glcnrl@hotmail.com
2

Naturel Sağlık Merkezi, İstanbul, hnazlikul@web.de

3

Giriş
Piriformis sendromu, piriformis kasının aşırı yüklenmesi ile oluşur. Bu sendromunda
miyofasiyal ağrı, siyatik sinir basısı ve sakroiliak eklem disfonksiyonu nedeniyle
ağrı görülebilir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı piriformis sendromuna bağlı bel ağrısı olan hastalarda
nöral terapi etkinliğininin değerlendirilmesidir. Ek olarak klinik değişiklikler ile
demografik özelliklerin korelasyon gösterip göstermediğinin belirlenmesidir.

Yöntemler
102 hasta randomize olarak 2 gruba ayrıldı (Nöral terapi& kontrol). Tüm hastalara
piriformis kası germe egzersizleri yaptırıldı. Nöral terapi grubundaki hastalara
ek olarak 6 seans nöral terapi yapıldı (Segmental intradermal enjeksiyon,
sakral kanal enjeksiyonu, tetik nokta enjeksiyonları). Her iki gruptaki hastalarda
tedavi öncesi ve sonrası görsel ağrı skoru (GAS) ve Oswestry özürlülük indeksi
(OÖİ) kaydedildi. Gruplar arası demografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması
için independent sample t test kullanıldı. Her bir grupta klinik değişikliklerin
karşılaştırılması için paired sample t testi kullanıldı.. Demografik özellikler ile
klinik Bulgular arasındaki korelasyonlar Pearson testi ile değerlendirildi.

Bulgular
Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi hastalık süresi gibi demografik özellikler gruplar
arasında farklılık göstermiyordu (tüm p değerleri > 0.05). Nöral terapi grubunda
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GAS skoru tedavi öncesi 87.4±6.9 iken tedavi sonrasında 6.3±7.5, OÖİ skoru tedavi
öncesi 69.0±7.6 iken tedavi sonrasında 15.2±8.5 idi. Kontrol grubunda GAS skoru
tedavi öncesinde 83.1±8.8 iken tedavi sonrasında 37.2±10.4, OOİ skorları tedavi
öncesinde 64.9±10.1 iken tedavi sonrasında 32.2±11.9 idi. GAS ve OÖİ değerleri
her iki grupta belirgin düzelme gösterdi (tüm p değerleri <0.001). Bununla birlikte
nöral terapi grubundaki düzelme kontrol grubuna göre daha belirgindi. GAS ve
OÖİ skorlarındaki değişimler demografik özellikler ile korelasyon göstermiyordu.

Sonuç
Nöral terapi sonrasında piriformis sendromuna bağlı bel ağrısı olan hastaların
ağrı ve fonksiyonel durumlarında iyileşme olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nöral terapi, Piriformis sendromu, Lokal anestezik

PLANTAR FASYA YIRTIĞI OLAN HASTADA ULTRASON
EŞLIĞINDE TROMBOSITTEN ZENGIN PLAZMA
UYGULAMASI
Gökhan Tuna Öztürk1, Alper Murat Ulaşlı²
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,
gokhantuna06@gmail.com
1

Lokman Hekim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara,
alperulasli@yahoo.com
2

Giriş ve Olgu Sunumu
Plantar fasya yırtığı dirençli topuk ağrısına neden olan nadir görülen bir
rahatsızlıktır. Hastaların çoğunda yırtık kronik plantar fasiit nedeniyle görülür. In
many of cases, rupture is occurred due to chronic plantar fasciitis. Biz bu yazıda
ultrason eşliğinde trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonu ile başarılı
şekilde tedavi edilen hastayı sunduk.
40 yaşında bayan hasta üç ay boyunca devam eden şiddetli ve dirençli sol ayak
tabanı ağrısı nedeniyle polikliniğimize kabul edildi. Ağrı ayakta durma ve yürüme
ile artıyordu. Hasta bir ay süreyle aksiller destek kullanmış. Herhangi bir travma
ya da kortikosteroid enjeksiyonu öyküsü yoktu. Ayak ağrısının başlangıcından üç
hafta sonra manyetik rezonans görüntüleme ile parsiyel plantar fasya rüptürü
tespit edilmiş. Ağrı istirahat (yaklaşık bir ay), non-steroidal anti-inflamatuar
ilaçlar topuk pedi ve fizik tedavi uygulamaları ile azalmamış. Fizik muayenede
sol plantar fasya hassastı. Görsel ağrı skoru (VAS) 9/10’du. Ultrasonografik
incelemede sol plantar fasyada şişlik, büyüme ve ligamentin kalkaneusa yapıştığı
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yerin distalinde inflamasyonla uyumlu olabilecek ekojenite kaybı gösterildi
(Figür 1 ve 2). Ultrason eşiliğinde PRP enjeksiyonu rüptürün olduğu bu bölgeye
yapıldı. PRP T-Lab kit (Bursa, Turkiye) kullanılarak hazırlandı (normal kana göre
4,75 kat daha fazla trombosit konsantrasyonu elde edildi). 4 ml PRP iki tane 10
ml’lik kit tüpüne alınan kanın 1500 G kuvvetinde 8 dakika santrifüjü sonrası elde
edildi. PRP enjeksiyonundan bir ay sonraki kontrol muayenesinde hastanın ağrısı
azalmıştı ve VAS skoru 2/10’du. Aksiller desteğe ihtiyaç duymadan neredeyse tüm
ağırlığını vererek yürüyebiliyordu. Plantar fasya yırtığındaki iyileşme ultrason ile
de saptandı (plantar fasya kesitsel alanında azalma ve ligament ekojenitesinde
iyileşme) (Figür 3 ve 4).

Tartışma
Plantar fasya yırtığı plantar fasiitin nadir bir komplikasyonudur. Kortikosteroid
enjeksiyonu sonrasında gelişebileceği gibi kronik fasiitte spontan olarak da
oluşabilir. Ultrason plantar fasiit ve yanısıra ligament rüptürünün tanısında uygun,
hızlı ve maliyet-etkin bir görüntüleme Yöntemidir. Daha önceki çalışmalarda
PRP enjeksiyonunun plantar fasiitte etkili olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte,
yazarlara göre, PRP’nin plantar fasya yırtığında etkinliği sadece bir kez bildirilmiştir.
O sunumda hastanın futbol oyuncusu olduğu ve kortikosteroid enjeksiyonu
sonrası plantar fasyada yırtık olduğu belirlenmiş. Bizim hastamızın özgeçmişinde
sportif aktivite, kortikosteroid enjeksiyonu ve obezite bulunmuyordu. Ayrıca
plantar fasya yırtığının genellikle ligamentin kalkaneusa yapıştığı yerde olması
beklenir, ancak bizim hastamızda yırtık ligamentin orta kısmındaydı.
Sonuç PRP enjeksiyonu plantar fasya yırtığının tedavisinde etkili bir tedavi
metodu gibi görünmektedir. Bir diğer önemli nokta da ultrasonun tanı, Girişime
rehberlik etmesi, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi gibi hastalık yönetiminin
tüm aşamalarında kullanılmasıdır.

Figure 1: Longitudinal ultrason görüntüsü kalınlaşmış ve hipoekoik ligamenti
gösteriyor
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Figure 2: Aksiyel ultrasound görüntüsü kenearları düzgün olmayan büyümüş
ligamenti ve ligamentin ortasındaki yırtığı gösteriyor

Figure 3: Enjeksiyondan 1 ay sonar alınan ultrasound görüntüsü. Longitudinal
incelemede ligament daha ince ve ekojenitesi artmış.
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Figure 4: Aksiyel görüntüleme, ligamentin kesitsel alanı azalmış ve ekojenitesi
artmış.

ULTRASOUND-GUIDED PLATELET-RICH PLASMA INJECTION
IN A PATIENT WITH A PLANTAR FASCIA TEAR
Gökhan Tuna Öztürk*¹, Alper Murat Ulaşlı2
Ankara Phsical Therapy and Rehabilitation Research Hospital, Ankara, gokhantuna06@gmail.com

1

Lokman Hekim Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Clinic, Ankara, alperulasli@yahoo.com
2

Introduction and Case Report
Plantar fascia rupture is a rare condition leading to resistant heel pain. In many of cases, rupture is occurred due to chronic plantar fasciitis. Here, we report that patient with
plantar fascia rupture was successfully treated with ultrasound guided PRP injection.
A 40 year-old female patient was admitted to our out-patient clinic due to severe,
resistant pain on the sole of her left foot for last three months. The pain was exacerbated during standing and walking. She had been using crutch for one month. She
had no history of trauma or corticosteroid injection before. Partial rupture of plantar fascia was reported on magnetic resonance imaging obtained three weeks after
the beginning of foot pain. Her pain did not resolve after rest (about one month),
non-steroidal anti-inflammatory drugs, heel pads and 15 sessions of physical therapy. On physical examination, left plantar fascia was tender. Visual analog (VAS)
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score for pain was 9/10. Ultrasonographic (US) examination revealed a swollen and
enlarged plantar fascia and loss of echogenicity which was compatible with inflammation distal to insertion of the ligament to the calcaneus (Figure 1 and 2). An ultrasound guided platelet rich plasma (PRP) was performed to the ruptured ligament
portion. The PRP was prepared using T-Lab kit (4,75 time the blood concentration of
platelets) (Bursa, Turkey). 4 ml pure PRP was obtained after centrifuge of two 10 ml
kit tubes on 1500 G for 8 minutes. On control examination one month after the PRP
injection, her pain was decreased and VAS score was 2/10. She was able to walk without a need for crutch with almost full weight bearing. The gradual improvement
in ruptured plantar fascia was detected with ultrasound (decrease in plantar fascia
cross sectional area and the improvement in ligament echogenicity (Figure 3 and 4).

Discussion
Tear of plantar fascia is a rare complication in patients with plantar fasciitis. As it
may develop after corticosteroid injections, and it may occur spontaneously in chronic fasciitis. Ultrasound was found as an accurate, quick and cost-effective imaging
modality in diagnosis of plantar fasciitis as well as ligament rupture. In previous studies, PRP injection revealed successful Results in treatment of chronic plantar fasciitis. However, to the best knowledge of the authors, the effect of PRP on plantar
fascia rupture has been reported only once. The patient was a soccer player and the
rupture was seen after recurrent corticosteroid injections. Our patient had no history
of sportive activities, obesity, and corticosteroid injections. Furthermore, usually,
the rupture is estimated to occur on the insertion of the ligament to the calcaneus,
however, the rupture was in the midportion of the ligament in this patient.

Conclusion
PRP injection seems to be effective treatment Method for plantar fascia rupture.
Another key point is that ultrasound was used in all steps of management: diagnosis, guidance during intervention and follow up for response to the treatment.

Figure 1: The longitudinal ultrasound image shows a thickened hypoechoic ligament.
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Figure 2: The axial ultrasound image shows an irregular shaped enlarged ligament
with heterogeneous echogenicity on the ruptured half of the ligament.

Figure 3: The ultrasound images obtained one month after the injection. On the
longitudinal imaging the ligament is thinner and the echogenicity is increased.
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Figure 4: The axial imaging, the cross sectional area of the ligament is decreased
and the echogenicity is increased.

EVALUATION OF NEURAL THERAPY EFFECTS IN PATIENTS
WITH LATERAL EPICONDYLITIS: A RANDOMIZED
CONTROLLED TRIAL
Fatma Gülçin Ural1, Gökhan Tuna Öztürk2, Hüseyin Nazlıkul3
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Physical
Medicine and Rehabilitation
1

Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital

2

Private Practice

3

ABSTRACT
Objectives
The purpose of the study is to explore neural therapy (NT) and the effect of it on pain
and the functional status of patients with lateral epicondylitis (LE) and to determine
whether clinical changes and demographic characteristics have any correlation.

Materials and Methods
Forty‐two patients with LE were randomly allocated into two groups; NT & control.
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The control group was given rest, non‐steroidal anti‐inflammatory drugs, stretching
exercises
and a wrist splint. The patients in the NT group received 8 sessions of NT. The visual
analog scale (VAS),
pain pressure threshold (via algometry) and Duruöz hand index (DHI) scores were
noted before and at the end of the treatment in both groups.

Results
All parameters improved in both groups. However, improvement of VAS, algometry
and DHI scores were more obvious in the NT group. The clinical change and demographic features of the groups showed no correlation.

Conclusion
NT is a safe and effective treatment Method for treatment of patients with LE.
Key words: Neural therapy, lateral epicondylitis, local anesthetics, rehabilitation

EVALUATION OF NEURAL THERAPY EFFECT IN PATIENTS
WITH PIRIFORMIS SYNDROME
Gökhan Tuna Öztürk¹, Fatma Gülçin Ural2 Hüseyin Nazlıkul³
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Physical
Medicine and Rehabilitation
1

Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital

2

Private Practice

3

Inroduction
Piriformis syndrome is occurred by overloading of the piriformis muscle.

Objective
The aim of this study was to explore the neural therapy effect on pain and functionality in patients with low back pain due to piriformis syndrome. Additionally, to
identify whether clinical changes and demographic features show any association.

Methods
One hundred and two patients were randomly divided into two groups (Neural therapy & control). Stretching exercises for the piriformis muscle were given to all patients.
The patients in neural therapy group additional received 6 sessions neural therapy. The
visual analog scale (VAS) and Oswestry disability index (ODI) were noted at before and
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the end of the treatment in both groups. To compare demographic and clinical measurements between two groups, independent sample-t test was used. The paired sample
t test was used to compare clinical changes in each group. The correlation between
clinical and demographic features was evaluated by Pearson test.

Results
The groups were not different with regards to demographic features i.e., age, sex, BMI
and disease duration (all p > 0.05). In the neural therapy group, while pre-treatment
VAS score is 87.4±6.9, post-treatment VAS score is 6.3±7.5; while pre-treatment ODI
score is 69.0±7.6, post-treatment ODI score is 15.2±8.5. In the control group, while
pre-treatment VAS score is 83.1±8.8, post-treatment VAS score is 37.2±10.4; while
pre-treatment ODI score is 64.9±10.1, post-treatment ODI score is 32.2±11.9. The
VAS and ODI were improved in both groups (all p <0.001). However, improvement
of the VAS and ODI scores were more obvious in neural therapy group. The changes
of VAS and ODI values weren’t showed any correlation with demographic features.

Conclusion
After neural therapy, the patients with low back pain due to piriformis syndrome might have both pain and functional improvement.
Key Words: Neural therapy, Piriformis syndrome, Local anesthetic

ULTRASONOGRAPHIC EVALUATION OF ACUPUNCTURE
EFFECT ON COMMON EXTENSOR TENDON THICKNESS IN
PATIENTS WITH LATERAL EPICONDYLITIS: A RANDOMIZED
CONTROLLED STUDY
Fatma Gülçin Ural, MD,1 Gökhan Tuna Öztürk, MD,2 Hüma Bölük, MD,2 Selami Akkus ,MD1

ABSTRACT
Objective
To explore the effect of acupuncture on common extensor tendon (CET) thickness in
patients with lateral epicondylitis (LE). Additionally, to identify whether clinical and
ultrasonographic changes showed any correlation.

Methods
Forty-one patients were randomly assigned to acupuncture and control groups.
Conventional treatment (rest, NSAII, bracing, exercise) Methods for LE were applied
to all patients. In addition to this, the acupuncture treatment was applied to the acupuncture group. The visual analog scale (VAS) for pain, the Duruoz Hand Index (DHI)
for functioning of the affected limb, the pressure pain threshold, and CET thickness
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(via ultrasound imaging) were assessed before and end of the treatment in both
groups.

Results
The VAS and DHI scores in both groups decreased. The pressure pain threshold and
CET thickness only demonstrated improvement in the acupuncture group.

Conclusion
These findings show that the CET thickness was reduced after 10 sessions of acupuncture treatment in LE patients.
Keywords: acupuncture, lateral epicondylitis, common extensor tendon thickness

THE ACUPUNCTURE EFFECT ON MEDIAN NERVE
MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL
SYNDROME: AN ULTRASONOGRAPHİC STUDY
Fatma Gülçin Ural1 Gökhan Tuna Öztürk2
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Yıldırım Beyazıt University
Medical School, Ankara, Turkey
1

Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital,
Ankara, Turkey
2

Introduction
The aim of this study was to explore the acupuncture effect on the cross-sectional
area (CSA) of the median nerve at the wrist in patients with carpal tunnel syndrome
(CTS) and, additionally, to identify whether clinical, electrophysiological, and ultrasonographic changes show any association.

Methods
Forty-five limbs of 27 female patients were randomly divided into two groups (acupuncture and control). All patients used night wrist splint. The patients in the acupuncture group received additional
acupuncture therapy. Visual analog scale (VAS), Duru¨ oz Hand Index (DHI), Quick
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire scores, electrophysiologic measurements, and median nerve CSAs were noted before and after the
treatment in both groups.

Results
VAS, DHI, Quick DASH scores, and electrophysiological measurements were impro346
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ved in both groups. The median nerve CSA significantly decreased in the acupuncture group, whereas there was no change in the control group.

Conclusion
After acupuncture therapy, the patients with CTS might have both clinical and morphological improvement.
Key words: Acupuncture,carpal tunnel syndrome,ultrasonography.

THE EFFECTS OF ACUPUNCTURE VERSUS SHAM
ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF FIBROMYALGİA: A
RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL
Ural FG1, Sezer N1, Aktekin L1, Fidan F1, Tok F2, Akkuş S1
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Yıldırım Beyazıt University
Medical School, Ankara, Turkey
1

Gaziler Physical Medicine and Rehabilitation, Training and Research Hospital,
Ankara, Turkey

2

Objective
The aim of this manuscript is to determineand to compare the efficacy of real acupuncture with sham acupuncture on fibromyalgia (FM) treatment.

Methods
50 women with FM were randomized into 2 groups to receive either true acupuncture or sham acupuncture. Subjects were evaluated with Visual Analogic Scale (VAS),
at night, at rest and during activity;SF-36, Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ),
Beck Depression scale (BDI), Fatigue Severity Scale (FSS) at baseline, 1 month and
2 months after the 1stsession.Patients in both groups received 3 sessions in the 1st
week, 2 sessions/week during 2 weeks and 1 session/week in the following 5 weeks
(totally 12 sessions).

Results
25 subjects with a mean age of 47.28±7.86 years were enrolled in true acupuncture
group and 25 subjects with a mean age of 43.60±8.18 years were enrolled in sham
acupuncture group. Both groups improved significantly in all parameters 1 month
after the 1st session and this improvement persisted 2 months after the 1stsession
(p<0.05). However, real acupuncture group had better scores than sham acupuncturescore in terms of all VAS scores, BDI and FIQ scores either 1 or 2 months after the
1stsession (all p<0.05).
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Conclusion
Acupuncture significantly improved pain and symptoms of FM. Although sham effect was important, real acupuncture treatment seems to be effective in treatment
of FM.
Keywords: Fibromyalgia; Acupuncture; Sham acupuncture.

SAFRAN (CROCUS SATİVUS) VE FİTOTERAPİDE KULLANIMI
Miray Ege1, Mahfuz Elmastas2
Doktora Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi /
Fitoterapi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
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ÖZET
Amaç
Safran, 20-30 cm boyunda sonbaharda mor renkli çiçekler veren ve drog olarak
stigmaları kullanılan; bilindiği tarihten bu yana dünyada önemi giderek artan,
ekonomik değeri çok yüksek olan bir tıbbi bitkidir. Safranın gerek geleneksel
tıpta gerekse modern tıpta etki ve tedavi anlamında pek çok kullanımı mevcuttur.
Çalışmamızda da bu etkinliğini genel hatlarıyla incelemeyi Amaçlamaktayız.

Yöntem
Araştırmamızda da bu Amaçla literatür eşliğinde safranın çok yönlü etkinliğini
incelenmektedir.

Bulgu
Safranın antioksidan, antitümör, hipotansif, vazodilatör, antiarterioskleroz,
antispazmodik, diaforetik, karminatif, afrodizyak, yara iyileştirici, emenagog,
sedatif, hafıza geliştirici, katarakt ve makular dejenerasyonu önleyici etkileri
bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca son yıllarda safranın meme, yumurtalık,
kolorektal, karaciğer, akciğer, deri, gastrik, prostat ve lösemik kanserler üzerindeki
etkileri de araştırılmıştır.

Sonuç
Safranın gerek çeşitli çözücüler içerisinde elde edilen ekstrelerinin; gerekse
içeriğindeki sekonder metabolitleri olan krosin ve krosetinin etkinliği ile
özellikle kanser tedavisinde potansiyeli yüksek bir tıbbi bitki olabileceğini
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Safran, fitoterapi, kanser
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THE USE OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS) IN PHYTOTHERAPY
ABSTRACT
Purpose
Saffron, 20-30 cm in length, giving purple flowers in the autumn and stigmas used as
a drug; is a medical plant with a very high economic value, which is increasingly prevalent in the world since its known history. Safran has many uses, both traditional
and modern, in terms of effect and treatment. So, we aim to investigate this activity
and efficiency of saffron generally.

Method
In this study we investigated the efficacy of saffron with the literature.

Results
It has been shown its antioxidant, antitumor, hypotensive, vasodilator, antiarteriosclerosis, antispasmodic, diaphoretic carminative, aphrodisiac, wound healing,
emenagog, sedative, memory enhancer and prevent cataract and macular degeneration. Also in recent years, the effects of saffron on breast, ovary, colorectal, liver,
lung, skin, gastric, prostate and leukemic cancers have also been investigated, and
its positive effect has been shown.

Conclusion
It is thought that both saffron extract and its secondary metabolites crocin and crocetin may be a medicinal plant with a high potential for treatment in especially cancer studies.
Key Words: Saffron, phytotherapy, cancer

1.Giriş
Safran (Crocus sativus L.), Süsengiller (Iridaceae) familyasından, sonbaharda
çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisidir. Çiçekleri mor renkte
ve parlak renkli olup her bir çiçeğin 6 adet petal yaprağı, üç adet erkek organı ve
üç parçalı stigması (dişi organı) bulunmaktadır. Bitkinin tıbbi Amaçlı drog olarak
kullanılan kısımları da bu kırmızı renkli stigmalarıdır.
Safran, çok eski zamanlardan beri yetiştirilen, dünyada önemi giderek artan
ve ekonomik değeri çok yüksek bir tıbbi bitkidir. Güzel koku, tat ve renk
vermesi nedeniyle besinlerde ve içkilerde yaygın biçimde kullanıldığı gibi, bazı
hastalıkların tedavisi için, eczacılıkta fitoterapötik ürün olarak da kullanılmaktadır.

1.1. Kimyasal İçeriği ve Tedavide Kullanımı
Safran 150’den fazla uçucu ve aroma verici bileşik içermektedir. Safranın içerdiği
sekonder metobolitler arasında en yüksek oranda olanı stigmada bulunan,
krosetinin glikozil esterleri olan ve droğa kendine özgü parlak sarı-kırmızı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

349

Bildiriler Kitabı

rengini veren karatenoitler yani krosinlerdir. Bu karotenoitler suda serbestçe
çözünebilen birkaç doğal karotenoit grubundan birisidir. Bitkinin baharatsı acı
tadından sorumlu olan zeaksantin ve kendine özgü aromasını veren safranal
(C10H14O) içeriğindeki diğer önemli sekonder metabolitlerdir (Fikrat I, 2002).
Safrana aroma veren diğer bir ana bileşik ise HTCC (2-hidroksi-4,4,6-trimetil-2,5sikloheksadien-1-on)’dir.
Safranın gerek halk hekimliğinde, gerekse modern tıpta etki ve tedavi anlamında
pek çok kullanımı mevcuttur. Safran, düşük dozlarda mide salgılarını; yüksek
dozlarda ise uterusun düz kaslarını uyarıcı etkilere sahiptir. Ayrıca literatürde
safranın antioksidan, antitümör, hipotansif, vazodilatör, antiarterioskleroz,
antispazmodik, diaforetik, karminatif, afrodizyak, yara iyileştirici, emanagog,
sedatif ve hafıza geliştirici etkileri bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir (Fikrat I,
2002).

2.Tartışma
Safran, son yıllarda özellikle bazı kanser türlerine karşı tedavi potansiyeli
yüksek bir tıbbi bitki olarak düşünülmüş ve bu nedenle pek çok araştırmada
kullanılmıştır (Fikrat I, 2002). Literatürde krosetinin göğüs kanseri üzerine 0.1-1
mg/ ml konsantrasyon aralığında hücre proliferasyonunda doza bağlı inhibitör
etkiye sahip olduğu, hücre çoğalmasını engellediği görülmüştür (Chryssanthi ve
ark, 2007). Servikal kanser üzerine yapılan bir çalışmada da krosetinin servikal
epiteloid karsinom hücrelerinde 10–200 μg / ml konsantrasyonda nükleik asit
ve protein sentezini inhibe ettiği ve 3 saat sonra koloni oluşumunu baskıladığı
gösterilmiştir (Fikrat I,1994). Ayrıca krosetin kullanımının yumurtalık kanserinde
SKOV3 hücreleri üzerinde; kolorektal kanserde ise HCT-116 hücrelerinde hücre
proliferasyonunu inhibe ettiği ve apoptozisi indüklediği yapılan çalışmalarda
görülmüştür (Zhong ve ark, 2011; Bajbouj ve ark, 2012).
Karaciğer kanserlerinde benzer şekilde krosetinin ve safran ekstresinin
HepG2 hücrelerinde apoptozisi artırdığı görülmüştür (Kim ve ark, 2014).
Akciğer kanserinde ise farelere 18 hafta boyunca haftada 3 kez 50 mg/kg
dozunda krosetin uygulaması yapılmış ve Sonuçta hücre proliferasyonunun,
lipit peroksidasyonunun inhibe edildiği ayrıca sitotoksisitenin indüklendiği
görülmüştür (Magesh ve ark, 2009). Benzer etki deri kanserinde TCC 5637
hücrelerinde 400μg/ml konsantrasyon uygulama sonucunda da görülmüştür
(Feizzadeh ve ark, 2008). Mide kanseri üzerine ratlarda yapılan bir çalışmada
ise 50 gün boyunca günlük 100-175 mg/kg dozda krosetin verilmiş ve tümör
büyümesinin baskılandığı görülmüştür (Bathaie ve ark, 2013). Skuamoz hücreli
özofagus karsinomunda da KYSE-150 hücreleri üzerine krosetinin 200μM
konsantrasyonda hücre proliferasyonunu inhibe ettiği görülmüştür (Li ve ark,
2015).

3.Sonuç
Safranın sekonder metabolitleri olan krosin ve krosetinin birçok farklı kanser türü
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üzerindeki proliferasyonu inhibe edici, apoptozisi indükleyici etkileri literatürde
rapore edilmiştir. Bu durum safranı çeşitli hastalıklarda terapotik anlamda
kullanılmasına teşvik etmektedir. Literatürde safranın safranın kanser ve diğer
pek çok hastalık tedavisinde etkinliği araştırılmış ve olumlu Sonuçlar alınmıştır.
Yapılacak daha ileri çalışmalarla fitoterapötik veya farmakolojik ilaç olarak
tedavide kullanılabilecek bir tıbbi bitki olarak düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DE GELENEKSEL TEDAVİDE AKNEYE KARŞI
KULLANILAN BİTKİLER
Merve Nesibe Çürük1, Meryem Şeyda Erbay1, Sezin Anıl1, Gülay Melikoğlu1
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 34116
Beyazıt, İstanbul, Türkiye
1

Bu çalışmada, Türkiye’de halk tarafından akne tedavisinde kullanılan bitkilerin
yerel ve botanik isimleri, kullanılan kısımları, geleneksel kullanım şekilleri ve
kimyasal bileşimleri hakkında bilgi verilmesi Amaçlanmıştır. Literatür taramasında,
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılmış etnobotanik araştırmalardan
yararlanılmış ve 39 taksona ulaşılmıştır. Bu bitkiler Achillea teretifolia Willd.,
Aesculus hippocastanum L., Allium cepa L., A. scorodoprasum L. subsp. rotundum,
Andrachne telephioides L., Artemisia absinthium L., Cardaria draba L., Cerasus avium
L., Chelidonium majus L., Chrozophora tinctoria L., Cichorium intybus L., Citrus
sinensis L., Coriandrum sativum L., Cydonia oblonga Mill. cv, Datura stramonium
L., Dianthus zonatus Fenzl. var. zonatus, Ficus carica L. subsp. carica, Fragaria vesca
L., Helianthus annus L., Hypericum scabrum L., Juglans regia L., Laurus nobilis L.,
Lilium candidum L., Linum mucronatum Bertol., Lonicera caucasica Pallas, Malva
sylvestris L., Melissa officinalis L., Mentha L. sp., Nasturtium officinale W.T.Ation,
Origanum vulgare L., Ornithogalum umbellatum L., Paliurus spina-christi Mill.,
Petroselinum crispum Miller, Prunus armeniaca L., Rubus sanctus Scheber, Sedum
telephium L., Tripleurospermum Schultz Bip. sp., Urtica dioica L. ve Viola tricolor
L. türleridir. Bu bitkilerin ait oldukları ana familyalar Asteraceae (5 takson),
Rosaceae (5 takson), Liliaceae (4 takson), Lamiaceae (3 takson), Euphorbiaceae (2
takson), Apiaceae (2 takson) ve Brassicaceae (2 takson) familyalarıdır. Bu bitkiler
üzerinde yapılan aktivite çalışmaları incelenmiş ve 12 takson için (Aesculus
hippocastanum, Allium cepa, Citrus sinensis, Coriandrum sativum, Ficus carica,
Helianthus annuus, Juglans regia, Lilium candidum, Melissa officinalis, Mentha sp.,
Prunus armeniaca, Urtica dioica) akne tedavisinde kullanımlarını destekleyecek
çalışmalara rastlanmıştır. Bitkilerde en sık rastlanan kimyasal bileşikler uçucu
yağ, tanen, karbohidrat, flavonoit, organik asitler, alkaloit, sabit yağ, kumarin,
saponin bileşikleridir. Uçucu yağlar antiseptik, tanenler antiinflamatuar ve yara
iyileştirici, flavonoitler antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan aktivite
göstermeleri sebebiyle, bu bileşikleri içeren bitkilerin akne tedavisinde etkili
olduğu söylenebilir. Çalışmamızın akne tedavisinde kullanılan bitkiler üzerinde
yapılacak ileri farmakolojik araştırmalara kaynak oluşturacağını ve yeni ilaç
geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacağını umuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Akne, Tıbbi bitkiler, Geleneksel tedavi, Türkiye.
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PLANTS USED IN TRADITIONAL TREATMENT AGAINST ACNE
IN TURKEY
Merve Nesibe Çürük1, Meryem Şeyda Erbay1, Sezin Anıl1, Gülay Melikoğlu1
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Istanbul University, 34116
Beyazıt, Istanbul, Turkey
1

In this study, it has been aimed to provide information about the local and botanical
names, parts used, traditional usage, and chemical composition of the plants used
against acne diseases in Turkey. In literature searches, the ethnobotanical researches
conducted in various regions of Turkey have been benefited and 39 taxa have been
reached. These plants are; Achillea teretifolia Willd., Aesculus hippocastanum L.,
Allium cepa L., A. scorodoprasum L. subsp. rotundum, Andrachne telephioides L.,
Artemisia absinthium L., Cardaria draba L., Cerasus avium L., Chelidonium majus
L., Chrozophora tinctoria L., Cichorium intybus L., Citrus sinensis L., Coriandrum
sativum L., Cydonia oblonga Mill. cv, Datura stramonium L., Dianthus zonatus
Fenzl. var. zonatus, Ficus carica L. subsp. carica, Fragaria vesca L., Helianthus annus
L., Hypericum scabrum L., Juglans regia L., Laurus nobilis L., Lilium candidum
L., Linum mucronatum Bertol., Lonicera caucasica Pallas, Malva sylvestris L.,
Melissa officinalis L., Mentha L. sp., Nasturtium officinale W.T.Ation, Origanum
vulgare L., Ornithogalum umbellatum L., Paliurus spina-christi Mill., Petroselinum
crispum Miller, Prunus armeniaca L., Rubus sanctus Scheber, Sedum telephium
L., Tripleurospermum Schultz Bip. sp., Urtica dioica L., and Viola tricolor L.. The
main families these plants belong to are Asteraceae (5 taxa), Rosaceae (5 taxa),
Liliaceae (4 taxa), Lamiaceae (3 taxa), Euphorbiaceae (2 taxa), Apiaceae (2 taxa),
and Brassicaceae (2 taxa). Activity studies on these plants have been examined and
studies supporting the use in acne treatment of 12 taxa (Aesculus hippocastanum,
Allium cepa, Citrus sinensis, Coriandrum sativum, Ficus carica, Helianthus annuus,
Juglans regia, Lilium candidum, Melissa officinalis, Mentha sp., Prunus armeniaca,
Urtica dioica) have been determined. The most common chemical compounds in
plants are essential oils, tannins, carbohydrates, flavonoids, organic acids, alkaloids,
oils, coumarin, and saponins. It can be said the plants containing these compounds
are effective in the treatment of acne, because essential oils have antiseptic, tannins
have antiinflammatory and wound healer, and flavonoids have antibacterial,
antiinflammatory and antioxidant activities. We hope that our study will be a source
of further pharmacological research on the plants used in acne treatment and will
contribute to new drug development studies.
Keywords: Acne, Medicinal plants, Traditional treatments, Turkey.
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HİPNOTİK ANAHTAR KONAN BİR GÖNÜLLÜDE BİS, EMG VE
UYARILMIŞ MOTOR POTANSİYEL ÇALIŞMASI
Varlık K. Erel*1, Ozlem Erel2, Nefati Kıylıoğlu3
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ÖZET
Amaç
Hipnoz, bilinçaltına Girişin altın anahtarıdır ve en eski tedavi Yöntemlerinden
biridir. Hekimin sözel tekrarları ve zihinsel imgeler kullanılarak yapılır. Hipnoz,
bilişsel modülasyonun sezgisel bir paradigması olarakta düşünülebilir. Bu çalışma
da hipnotik anahtar ile hipnoza alınmış gönüllümüzde Bispektral indeks (BİS),
EMG, EMP test Sonuçlarını değerlendirmek istedik. Yöntem Hipnotik indüksiyon
profili yüksek olan, çok sayıda hipnoz seansı yapılan bir gönüllüden onamı alındı.
Gönüllümüze hipnoz indüksiyonu ve çıkışı için Anahtar Kelimeler yerleştirildi. Gönüllü
EMG, EMP test odasına alındı. BİS elektrotu yerleştirildi. Hipnotik Anahtar Kelimeler
kullanılarak hipnoza alındı. EMG elektrotu ve iğnesi hipnotik analjezi oluşturularak
yerleştirildi. Sonrasında gönüllünün kolunda hipnotik motor blok ve derin anestezi
oluşturuldu. İğne testi ile test edildi. BİS, EMG, EMP ölçümleri yapıldı. Sonuçlar:
Çalışmamızda BİS’te minimal bir azalma saptarken EMG ve EMP açısından anlamlı
farklılık saptamadık. Sonuç hipnozun EMG ve EMP’yi değiştirmediğini saptadık.
Hipnozun daha üst merkezlerdeki mekanizmasının gösterilmesi için daha ileri
fonksiyonel MRI ve EEG çalışmalarının yapılması gerekmektedir
Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Hipnotik anahtar, HİP, BİS, EMG, EMP

BIS, EMG AND EXCITED ENGINE POTENTIAL STUDY IN A
VOLUNTEER WITH HYPNOTIC SWITCH
ABSTRACT
Aim
Hypnosis is the golden key to the entrance of the subconscious mind and is one of
the oldest treatment Methods. Hypnosis is usually done with the help of a doctor
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using verbal repetition and mental images. Hypnosis can be thought as an intuitive
paradigm of cognitive modulation. In this study, we wanted to evaluate Bispektral
Index (BIS), EMG, EMP test Results in a hypnotized volunteer.

Methods
It was received approval of volunteer who has high hypnotic induction profile and
many number of hypnosis sessions for the study. The keyword for hypnosis induction and exclusion was placed to subconscious of volunteer. Volunteer was taken
to the BIS, EMG, and EMP test room. BIS electrode was placed. Then hypnosis was
obtained using hypnotic keyword. EMG electrode and needle were placed by creating hypnotic analgesia. Subsequently, a hypnotic motor block and deep anesthesia
were created on left arm of the volunteer. It was tested by pinprick test. BIS, EMG, EMP
measurements were performed.

Results
We found a minimal decrease in BIS as a result of our study, but we did not find any
significant difference in terms of EMG and EMP. Eventually, The study showed that
hypnosis have not change EMG and EMP’ data. Further functional MRI and EEG studies are needed to demonstrate the mechanism of hypnosis in the upper centers
Keywords: Hypnosis, Hypnotic key, HIP, BIS, EMG, EMP.

Giriş
Hipnoz, uzun zaman boyunca objektif neurobiyolojik belirteçlerinin bulunmaması
nedeniyle bilim için zor kavramlardan birisi olmuştur. Ancak nörobilimdeki
son yıllarda ilerlemeler ile sofistike elektrofizyolojik ve beyin görüntüleme
teknikleri, klasik nörofizyolojik bilişsel, duyusal algı sistemlerinin psikofizyolojik
çalışmaları hipnozun nöral mekanizmaları üzerine bir bilgi köprüsü kurmuştur
(G. De Benedittis, 2003:20). Nöral bilimdeki son gelişmeler hipnotik beyinin
nöro-bilişsel yapı üzerindeki sırlarının çözülmesine katkıda bulunması ile (G. De
Benedittis, 2006: 1) hipnozun uluslararası bilimsel topluluklar tarafından geçerli
ve esnek bir fizyolojiye sahip olduğunun kabullenilmesini kolaylaştırmıştır. Son
yıllarda hipnozun fonksiyonel nöroanatomisine ait bilgimiz
- Elektrofizyolojik
• EEG
• BIS
- Beyin görüntüleme
• Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT),
- Nöro-görüntüleme çalışmaları
• Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI),
• Pozitron emisyon tomografisi (PET)
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•

İleri nöro görüntüleme (örn., Gerçek zamanlı fMRI ) çalışmaları ile yön
bulmuştur.

EMG (elektromiyografi) : Sinirler ve kasların elektriksel sinyallerinin yazdırılması
anlamını taşır. çevresel sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı
doğrulamak, çevresel sinirlerde ortaya çıkan işlev bozukluklarını, yapısal
hasarların şiddetini belirlemek hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin
etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme Yöntemidir (De Pascalis et
al. 2016: 3, Al-Enaizan 2015:11, De Pascalis 2013:22, Slack D 2009:88 )
Uyarılmış motor potensiyel (Motor evoked potentials, MEPs): Beyninden
tek veya tekrarlayan uyarılar ile omurilik ve periferal kasların, motor uyarılmış
potansiyeller (MEP’ler) olarak bilinen nöroelektrik sinyaller üretmesine neden
olur. MEP’lerin klinik kullanımları, multipl sklerozun tanısı ve değerlendirilmesi
için, felç durumlarının iyileşmesi için bir prognostik bir gösterge olarak
kullanılabilmektedir (Klemm WR 1971: 6, Ghaly RF 1991:3)
Bir anlamda EMG, uyarının gidiş yolu boyunca iletimi hakkında bilgi verirken,
Motor evoked potentials (MEPs) ise uyarının dönüş yolu hakkında bilgi
vermektedir
BIS (Bispektral indeks): Anestezi derinliğini bize göstermesi açısından önemlidir
Farklı anestezi düzeylerinde 100 binlerce hastanın EEG dalga algoritmalarının
hesaplanması yolu ile bize değer olarak anestezi derinliğini verir. Cerrahi için
ideal anestezi derinliği, 40-50 arasında istenir. Uyanıklık 98-100, Hafif sedasyon
durumunda 90 ile 98 arasında değerler izlenir. Ancak TCA gibi aort cerrahilerinde
0 a inmesi sağlanır (De Benedittis 2008)
Bu çalışma da biz de hipnotik anahtar ile hipnoza alınmış gönüllümüzde
Bispektral indeks (BİS), EMG, EMP test Sonuçlarını değerlendirmek istedik.

Yöntem
Gönüllü onamı ve etik izin alındıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nöroloji Kliniğinin EMG, MEPs ile Anestezi ve Reanimasyon A.D’nın BIS
monitörü kullanılarak Hipnotik indüksiyon profili yüksek olan, çok sayıda hipnoz
seansı yapılan bir gönüllüye hipnoz indüksiyonu ve çıkışı için Anahtar Kelimeler
yerleştirildi. Gönüllü EMG, EMP test odasına alındı. BİS elektrotu yerleştirildi.
Hipnotik Anahtar Kelimeler kullanılarak hipnoza alındı. EMG elektrotu ve iğnesi
hipnotik analjezi oluşturularak yerleştirildi. Sonrasında gönüllünün kolunda
hipnotik motor blok ve derin anestezi oluşturuldu. İğne testi ile test edildi. BİS,
EMG, EMP ölçümleri yapıldı. Sinir iletim hızı ile ilgili herhangi bir telkin verilmedi.

Sonuçlar
Bu çalışmamızda BİS’te (Şekil 1) minimal bir azalma saptarken EMG (Şekil 2) ve
EMP (Şekil 3) açısından anlamlı farklılık saptamadık. Hipnozun EMG ve EMP’yi
değiştirmediğini saptadık. Yani sinir iletimi hızında beyin ile sinir arasında fark
oluşmamaktadır. Hipnozun daha üst merkezlerdeki mekanizmasının gösterilmesi
için daha ileri fonksiyonel MRI ve EEG çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
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Şekil 1. BIS değeri

Şekil 2. EMG Sonucu

Şekil 3. MEPs sonucu
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MALATYA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN
TAMAMLAYICI ALTERNATİF TIBBA BAKIŞ AÇILARI VE
KULLANIM DURUMLARI
Burak Mete1, Betül Fırıncı1, Erkay Nacar1, Çiğdem Tekin1, Çiğdem Bozkır2, Erkan
Pehlivan1
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

1

Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü

2

Amaç
Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) uygulamaları, etkinliği ve güvenirliliği bilimsel
Yöntemlerle kanıtlanmamış, korunma, tanı ve tedavi Yöntemlerine verilen genel
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addır. Bu çalışmanın amacı Malatya ilinde TAT uygulamalarına başvuru sıklığını
ve başvuru nedenlerini tespit etmektir.

Yöntem
Kesitsel tipte olan bu çalışmanın evrenini Malatya il merkezinde yaşayan 18
yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü %80 güç %95 güven
aralığında referans alınan pilot çalışmanın Sonuçlarına göre hesaplanmış,
516 kişiye ulaşılmıştır. Örneklem sayısı il merkezinde bulunan 39 Aile Sağlığı
Merkezi’ne göre tabakalandırılmıştır. Anket sosyodemografik özellikler ile
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nden faydalanarak
hazırlanan TAT uygulamasına ilişkin sorulardan oluşmuştur.

Bulgular
%52,9’u erkek olan katılımcıların %36’sı üniversite, %23’ü lise mezunu
ve geri kalanlar lise altı eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların %32’si TAT
uygulamalarına başvurmuştur ve uygulamanın %96’ı eğitimsiz kişiler tarafından
yapılmıştır. Kişilerin %14’ü hastalığı yenmek, %13’ü fiziksel olarak iyi hissetmek,
%9,5’i zararı olmadığı için, %6,2’si dini nedenlerle başvurduğunu belirtmiştir.
En çok başvurulan uygulamalar fitoterapi(%13,6), kupa(%12,4), sülük(%5.6),
akapunktur(%3.5) olarak bulunmuştur. Kronik hastalığa sahip olma ve artan yaş
ile TAT arasında ilişki bulunmuştur(p<0.001).

Sonuç
TAT uygulamalarına başvurma prevalansı %32 olarak bulunmuştur. En çok
başvurulan uygulamalar fitoterapi ve kupadır. Kişileri bu uygulamalara sevk
eden en büyük neden kronik hastalık olması ve sağlık sistemlerinin hastalıklarda
tam kür sağlayamaması olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, Alternatif tıp, Tamamlayıcı tıbbın kullanımı

COMPLEMENTARY ALTERNATIVE MEDICINE PERSPECTIVES
AND USAGE SITUATIONS OF ADULTS LIVING IN MALATYA
PROVINCIAL CENTER
Objective
Complementary and alternative medicine (CAM) implementation, effectiveness and
credibility are not yet proven by scientific Methods, but are a generic term for prevention, diagnosis and treatment Methods. The aim of this study is to determine the
frequency of implementation and the reasons for implementation to CAM applications in Malatya.

Methods
This cross-sectional study is composed of individuals over the age of 18 living in Malatya province center. The sample size was calculated based on the Results of pilot
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study with reference to 80% power 95% confidence interval and 516 people have
been reached. The number of samples is stratified according to 39 Family Health
Centers in the province center. The questionnaire consisted of questions about socio-demographic characteristics and CAM application which was prepared by Regulation on Traditional and Complementary Medical Practices.

Results
Of the 52.9% male participants, 36% were university, 23% were high school graduates, and the rest had lower secondary education. 32% of respondents admitted to
CAM applications and 96% of the applications were made by untrained persons.
14% of participants claimed that the main reason for implication is for beat the disease, 13% for feeling physically well, 9.5% for the reason that there is no harm, 6.2%
for religious reasons. Phytotherapy (13.6%), cup (12.4%), leech (5.6%) and acupuncture (3.5%) were the most frequently applied applications. There was a relationship
between having chronic disease and increasing age and CAM (p <0.001).

Conclusions
The prevalence of applying CAM was 32%. The most commonly applied applications
are phytotherapy and cup. The greatest reason why people refer to this practice is
that they have chronic illnesses and that their health systems can not provide complete cure for illnesses.
Key Words: Complementary medicine, Alternative medicine, Use of complementary
medicine

KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINDA LOKAL OZON
ENJEKSİYONUNUN ETKİSİ
Emre Ata

ÖZET
Giriş-Amaç
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine diz, omuz ve bel ağrısı ile başvuran
hastalarda lokal ozon uygulamasının ağrı üzerine olan etkisini araştırmak

Yöntem
Çalışmaya diz, omuz ve bel bölgesinde ağrı nedeniyle başvurmuş ve tedavilerinde
lokal ozon uygulaması yapılan 25 hasta dahil edildi. Hastalara haftada bir toplam
4 seans ozon uygulandı. 1. seansta 20, 2. seansta 15, 3. ve 4.seanslarda ise 10
GAMA dozunda 20 cc ozon uygulandı. Hastalar 3.ve 5.haftalarda VAS (vizüel
analog skala) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular
Hastaların yaş ortalaması 57,6±17 (33-97) idi. Hastaların %64’ünde diz ağrısı, %20
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’sinde omuz ağrısı , %16 sında bel ağrısı mevcuttu. VAS skoru ortalamaları tedavi
öncesi 7,44±0,91, 3.seans öncesi 5,04±1,45, 4. seanstan 1 hafta sonra 3,92±1,57 idi.
VAS skorlarında tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme izlendi.

Sonuç
Diz, omuz ve bel ağrılı hastalarda lokal ozon uygulamasının erken dönemde ağrı
skorlarında anlamlı düzelme sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: ozon enjeksiyonu, eklem, kas

THE EFFECTS OF LOCAL OZONE INJECTIONS IN THE MUSCLE
SKELETAL PAIN
Aim
To examine the effect of local ozone application on pain in patients who applied to
physical medicine and rehabilitation outpatient clinic with knee, shoulder and back
pain.

Method
The study was conducted with 25 patients who were admitted due to knee, shoulder
and back pain and underwent local ozone treatment. A total of 4 sessions of ozone
were administered once weekly. In the 1st session 20, in the 2nd session 15, in the 3th
and 4th session 10 GAMA ozone was administered (total 20 cc). Patients were evaluated using VAS (visual analogue scale) at 3 and 5 weeks.

Results
The mean age of the patients was 57,6 ± 17 (33-97). 64% of the patients had knee
pain, 20% had shoulder pain and 16% had back pain. The mean VAS score was 7,44
± 0.91 before treatment, 5,04 ± 1.45 at 3 weeks, and 3,92 ± 1.57 at 5th week.

Conclusion
Statistically significant improvement was observed in VAS scores according to
pre-treatment.
Keywords: ozone injection, joint, muscle

1.Giriş
Kas iskelet sistemi ağrıları sıklıkla kas, kemik, tendon, ligaman ve yumuşak doku
kaynaklıdır ve kişinin hareket kabiliyetini etkileyerek ciddi iş gücü kayıplarına
sebep olabilmektedir. Genellikle osteoartirit, menisküs lezyonları, impingement
sendromu, disk patolojileri ve ağrılı kas spazmları poliklinik ortamında hekimlerin
sık koydukları tanılardır. Tedavide sıklıkla analjezik ilaçlar, fiziksel tıp Yöntemleri
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ve ameliyat tedavileri uygulanmakla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp
Yöntemlerinin de kullanımı giderek artmaktadır. Bu çalışmada Amaç Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon polikliniğine diz, omuz ve bel ağrısı ile başvuran ve tedavide
ozon tedavisi uygulanan hastalarda lokal ozon uygulamasının ağrı üzerine olan
etkisini araştırmaktır.

2.Metod
Bu çalışmada veriler son 3 ay içerisinde Fiziksel Tıp ve Rehbilitasyon polikliniğine
diz, omuz ve bel bölgesinde ağrı nedeniyle başvurmuş ve tedavilerinde lokal
ozon uygulaması belirli bir protokol dahilinde ve sabit bir uygulayıcı tarafından
uygulanan tüm hastalar dahil edildi. Çalışmaya ağrısı nedeniyle sadece ozon
tedavisi uygulanmış toplam 25 hasta dâhil edildi. Veriler retrospektif tarama
yapılarak elde edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalara uygulanan tedavi
protokolüne göre hastalara 1’er haftalık periyodlar ile toplam 4 seans lokal ozon
uygulandı. Diz ve omuz bölgesine eklem içi, bel bölgesine ise lomber paravertebral
kaslar içerisine lokal ozon uygulandı. 1. seansta 20 GAMA, 2. Seansta 15 GAMA,
3. ve 4. Seanslarda ise 10 GAMA dozunda uygulama yapıldı. Her bir seansta
toplam 20 cc lik hacimde ozon uygulandı. Değerlendirmeler uygulama öncesi, 3.
Seans öncesi ve 4. Seanstan 1 hafta sonra VAS (vizüel analog skala) kullanılarak
yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS programı kullanılarak yapıldı. Öncesi
sonrası değerlendirmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı
Friedman ve Wilcoxon testleri ile değerlendirildi.

3.Bulgular
Çalışmaya alınan 25 hastanın yaş ortalaması 57,6±17 (33-97) idi. Hastaların %60’ı
(n=15)kadın olup %40’ ı (n=10) erkek idi. Ozon uygulanan hastaların %64’ünde
(n=16) diz ağrısı, %20’sinde (n=5) omuz ağrısı , %16 sında(n=3) bel ağrısı
mevcuttu. (Tablo 1) VAS skoru ortalamaları tedavi öncesi 7,44±0,91, 3.seans
öncesi 5,04±1,45, 4. seanstan 1 hafta sonra 3,92±1,57 idi. VAS skorlarında tedavi
öncesine göre hem 3. seans öncesi, hem 4. seanstan 1 hafta sonra istatistiksel
olarak anlamlı düzelme izlendi. Enjeksiyon uygulanan tüm vücut bölgelerinde
ağrı düzeyindeki azalma istatistiksel olarak anlanmlı bulundu. (Tablo 2)
Tablo 1. Demografik Veriler
Yaş (ort±sd, min-max)

57,6 ± 17 (33-97)

Cinsiyet (K/E, %) (n)

60 / 40 (15 /10)

Diz Ağrısı (%) (n)

% 64 (n=16)

Omuz Ağrısı (%) (n)

% 20 (n=5)

Bel Ağrısı (%) (n)

% 16 (n=4)

Enjeksiyon esnasında ağrı düzeyi(ort±sd, min-max) 8,36 ±0,63 (7-9)
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Tablo 2. Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme Sonuçları
Ölçümler (VAS) Tedavi öncesi Tedavi sonrası Tedavi sonrası p değeri
Diz
Omuz
Bel
Genel

7,62 ± 0,8
6,80 ± 0,83
7,50 ± 1,29
7,44 ± 0.91

3. hafta
5,12 ± 1,62
5,20 ± 0,44
4,50 ± 1,73
5,04 ± 1.45

5.hafta
4,18 ± 1,75
4,00 ± 0,70
2,75 ± 1,25
3,92 ± 1.57

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

4.Sonuç
Diz, omuz ve bel ağrılı hastalarda lokal ozon uygulamasının erken dönemde
ağrı skorlarında anlamlı düzelme sağladığı gözlemlenmiştir. Lokal ozon
uygulamasının kas iskelet sistemi ağrılarında etkinliği konusunda daha geniş
çalışma gruplarında, daha uzun süreli takiplerin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç
vardır.

BEBEĞİME KAVUŞURKEN DESTEKÇİM MÜZİKTERAPİ
Dr.Öğr. Üyesi Nilgün AVCI1
1Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul
Doğum ilerledikçe düzenli/güçlü kasılmalar sonucu ağrı hissedilir. Doğum
ağrısının azaltılmasında nonfarmakolojik Yöntemlerden faydalanılabilmektedir.
Bu çalışmada, travaydaki gebelerde ağrı kontrolünde ve doğum süresinin
kısaltılmasında müzikterapinin etkisi incelendi. Deneysel olarak gerçekleştirilen
araştırmanın evrenini, Şubat-Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’daki kamu
hastanesinin doğum servisine başvuran vakaların tümü; örneklemi ise
araştırmaya katılmayı kabul eden 91 gebe oluşturdu. Araştırma kapsamına
alınan gebelere hazırlanan anket formu, STAİ anksiyete ölçeği ve anksiyete
termometresi uygulandı. Gebelerin dilatasyonu 4cm, 6cm ve 8cm iken MP3
ile 20dakikalık acemaşiran makamı dinletildikten sonra anksiyete ölçeği ve
termometresi tekrarlandı. Yaş ortalamaları 27.82±6.44 olan katılımcıların % 80.2’
sinin genelde müzik dinlemeyi sevdiği, %20.9’unun genelde ağrılarını gidermek
için, %50.0’sinin ise daha önceki doğumlarında ağrıyla başa çıkmak için müzik
dinledikleri tespit edildi. Gebelerin %78.0’i müziğin ağrısını azalttığını, %53.8’ i
önceki doğumlarından daha az ağrı yaşadığını ve %80.2’si tekrar doğum yaparsa
travayda müzikterapi uygulayacaklarını belirtti. Müzikterapinin, travayda ağrı
kontrolünde ve doğum süresinin azalmasında etkili olduğu gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Müzikterapi, travay, ağrı.
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MUSIC THERAPY WAS SUPPORTIVE WHILE I WAS HAVING MY
BABY
Assist. Prof Nilgün AVCI1
Biruni University, Faculty of Health Science, Midwifery Department

1

As the birth progresses, regular / strong contractions result in pain. Nonpharmacological Methods can be used to reduce birth pain. In this study, the effect of music
therapy on the pain control and shortening of the birth period in labor was investigated. The population of the experimental study was composed of all cases that
applied to the delivery service of the public hospital in Istanbul in February-May
2013, also sampling was 91 pregnant women who accepted to take part in the research. Questionnaires, STAI anxiety scale and anxiety thermometry were applied
to the subjects included in the study. While the dilatation of the pregnancies was
4cm, 6cm and 8cm, the anxiety scale and thermometer were applied after 20 minutes of Acemaşiran tune was played with MP3. It was determined that 80.2% of the
participants with a mean age of 27.82±6.44 loved music, 20.9% generally listening
to music to reduce their pain and 50.0% listened to music to cope with pain in their
previous births. They stated that 78% of the pregnant women stated that music decreased their pain, 53.8% had less pain than their previous births, and 80.2% will have
music therapy on the labor if they give birth again. Music therapy was found to be
effective in pain control and shorten the time of labor.
Key words: Music therapy, labor, and pain

Bebeğime kavuşurken destekçim müzikterapi
1. Giriş
Gebeliğin sonlarına doğru uterusun zaman zaman kasıldığı hissedilir. Doğum
başladığında (travayda) bu kasılmalar düzenli hale gelir ve çok daha güçlü
hissedilir. Bu başlangıçta şiddetli bir menstürasyon ağrısına benzeyebilir, ancak
genellikle doğum ilerledikçe daha da şiddetlenir. Ağrının şiddeti değişkenlik
göstermekle birlikte, ilk doğumlarda ağrı genellikle daha şiddetli hissedilir.
Bazen doğumu yapay olarak başlatmak veya doğum yavaş ilerliyorsa uyarmak
gerekebilir ve bu da doğumu daha da ağrılı yapar (Ergin ve Kömürcü, 2009:31;
Ertem ve Ümran, 2005:121).
Doğum ağrılarının azaltılmasında kullanılan çeşitli nonfarmakolojik Yöntemler
vardır. Bunlar; masaj, hipnoz, terapötik dokunma, sakral baskı, su terapi, sıcak/
soğuk uygulamalar, TENS, hidroterapi, hayal etme, efloraj, yoga, dikkat odaklama,
biofeedback, dikkat dağıtma, aromaterapi, geribildirim ile gevşeme, doğum
öncesi eğitim, solunum teknikleri, pozisyon değişikliği ve müziktir (Ergin ve
Kömürcü, 2009:31; Ertem ve Ümran, 2005:121).
Müziğin tedavi edici ve iyileştirici özelliği tarih boyunca görülmüştür. Mental ve
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fiziksel sağlığı sürdürmek ve geliştirmek için kullanılan müzik terapi, kullanım
kolaylığı nedeniyle ağrı yönetiminde hemşireler için doğal bir araçtır. Müzik
terapisi ile, dikkatin ağrı dışında bir uyaranda odaklaşmasını ve endorfin
salgılanmasını arttırarak bireyin rahatlaması sağlanır. Böylece, bireyin ağrıya
dayanma gücü artar (Ergin ve Kömürcü, 2009:31; Karamızrak, 2014:55; Gençel,
2006:699). Müzik, doğum ağrısında dikkat dağıtma Yöntemi olarak kullanılır.
1960’ların sonlarında ve 1980’lerde müziğin doğum ağrı üzerine etkilerini
belirlemek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, müziğin doğum
ağrısını azaltmada etkin olduğunu göstermişlerdir (Çetin, Tan ve Merih 2017:127;
Ertem ve Ümran, 2005:122)
Hemşirelerin diğer sağlık ekibi üyelerinden daha uzun süre hasta ile birlikte
olması, ağrı ile baş etmede hastaya rehberlik yapması, uygulamaların Sonuçlarını
izlemesi ve empati becerisini kullanması gibi nedenler, ağrı kontrolünde etkin rol
üstlenmelerini gerektirmektedir. Literatür Bulguları da, ağrının hafifletilmesinde
hemşirelerin etkin rolü olduğunu göstermiştir. Ancak, hemşirelerin ve diğer
sağlık profesyonellerinin modern ağr tedavi Yöntemleri, ağrı şiddetini tanımlama,
farmakolojik ve nonfarmakolojik ağrı tedavi Yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgi
eksiklikleri olduğu bilinmektedir. Travaydaki ağrının azaltılmasında analjezik
uygulanmasının yanı sıra hastanın ağrı ve anksiyete seviyesinin belirlenmesi,
nonfarmakolojik Girişimlere karar verilmesi ve uygulanması, hastanın tepkilerinin
ve uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi de önemli bir yere sahiptir
(Ertem ve Ümran, 2005:122).

2. Amaç
Ülkemizde hemşirelik Girişimi olarak müziğin kullanılması sınırlıdır. Fiziksel,
duygusal ve ruhsal belirtilerin azalmasıyla desteklenen hastalar kadar, iyileşme
ve iyileştirme sürecinde gerekli olan enerjinin korunması için bağımsız
terapotik hemşirelik Girişimleri olan müziği hemşirelik uygulamalarına katmak
gerekmektedir. Kanıt düzeyindeki veriler ışığında doğum ağrısını azaltmada
müziğin etkisini belirlemek amacı ile bu çalışma yapıldı.

3. Yöntem
Travaydaki gebelerde doğum ağrısının kontrolünde nonfarmokolojik hemşirelik
Girişimlerden biri olan müziğin etkisini incelemek amacıyla yapılan deneysel
tasarımdaki bu çalışmanın evrenini İstanbul’da bulunan bir kadın ve çocuk
hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesinde Şubat 2013- Mayıs 2013 tarihleri
arasında normal sancılı doğum yapan gebelerin tümü (N=2050/yıl -512
gebe/3ay) araştırmanın örneklemi ise; evreni bilinen örneklem formülünde
yararlanarak araştırmaya katılmayı kabul eden 91 oluşturdu.
Araştırma sadece belirlenmiş hastane ile sınırlı olup, örneklem grubundaki
gebeler örneklem seçim kriterlerine uygun olmaları durumunda çalışmaya dâhil
edildi. Örneklem seçim kriterleri;
•

Normal doğum yapabilecek olması,
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•

Çalışmaya katılmayı kabul etmesi,

•

18-45 yaşları arasında olması,

•

Bilincinin açık olması ve yazılı / sözlü iletişim kurulabilmesi,

Travaydaki gebelere; araştırmanın amacı, içeriği ve uygulanacak Yöntem ile ilgili
bilgi verildi. Araştırmayı kabul eden gebelere 21 sorudan oluşan ve demografik
bilgilerini içeren anket formu ile STAI Anksiyete Ölçeği ve Anksiyete Termometresi
(AT) uygulandı. Ardından 4 cm dilatasyonda olan gebelere MP3 ile Acemaşiran
makamında 20 dakikalık müzik dinletildi. Tedavi edici müzik türlerinden olan
“acemaşiran” makamının; doğumu kolaylaştırdığı, anne karnındaki çocuğun
yanlış duruşlarını düzelmesine yardım ettiği, ağrıyı giderdiği, spazmı çözdüğü ve
gevşemeye yardımcı olduğu gözlenmiştir (Tümata, 2018). Müziğin volümü 18-22
arasında ayarlandı. Sonrasında anksiyete ölçeği ve termometresi tekrarlandı. Bu
durum 6 cm dilatasyın ve 8 cm dilatasyonda gebelere yinelendi.

4. Bulgular
Araştırma kapsamına alınan katılımcıların yaş ortalamalarının 27.82±6.44, %95,6’
inin il/ilçede yaşamakta olduğu, %46.2’ sinin lise, %78.0’inin ev hanımı, %73.6’
sının çekirdek aileye sahip olduğu ve %75.8’ inin gelirinin giderine eşit olduğu
görüldü.
Katılımcıların gebelik ortalamasının 1.49±1.38, gebeliklerin canlı doğumla
Sonuçlanma ortalamasının da 1.27±1.36 olduğu belirlendi.
Gebelerin %60.4’ ünün de daha önce hastanede yattığı ve %78.0’ inin daha
önceden herhangi bir nedenden ötürü ağrı deneyimledikleri belirlendi.
Gebelerin % 86.8’ inin ilk sırada hastane ortamında olan gürültü, %48.4’ ünün
ikinci sırada stres ve %14.3’ ünün üçüncü sırada da uyuyamama nedeniyle
ağrılarının artmakta olduğunu ifade ettikleri belirlendi.
Örneklemdeki gebelerin % 80.2’ sinin genel olarak müzik dinlemeyi sevdiğini
ifade ettiği görüldü. Dilatasyon evrelerinde gebelere dinletilen müziğin
%78.0’ inin ağrısını azalttığını ifade ettiği ve %53.8’ inin önceki doğumlarında
yaşadıkları ağrı ile karşılaştırdıklarında ağrılarının azaldığını belirttiği bulundu.
Doğum ağrısının azaltılmasında kullandığımız müzik terapinin kadınların %80.2’
si tarafından tekrar doğum yapması halinde tekrar uygulanmasını istediği
belirlendi.
Tablo 1: Müzik terapinin dilatasyon evresindeki ağrıya etkisi
Dilatasyon Evresi

Müzik Terapi Öncesi

Müzik Terapi Sonrası

4 cm
6 cm
8 cm

Ağrı
4.52±1.11
5.39±1.06
6.73±1.06

Ağrı
3.94±1.26
4.86±1.18
6.06±1.45
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Gebelerin dilatasyon evresinin 4, 6 ve 8 cm’indeki ağrı ortalamaları Tablo
1’de yer almaktadır. Tablodan da anlaşıldığı gibi dinletilen müzik sonrası ağrı
ortalamalarının azaldığı belirlendi.
Grafik 1: Gebelerin anksiyete düzeylerinin dağılımı

AT aracılığı ile gebelerin doğum sırasındaki anksiyete düzeyi ölçüldü ve anksiyete
ortalaması 5.17±1.37 olarak bulundu. STAİ Anksiteye Ölçeği’ nden alınan puan
ortalaması da 34.68±4.41 olarak bulundu (Grafik 1).
Gebelerin yaşı (AT, r= .848 ve STAİ, r= .771), önceden gebelik yaşama durumu
(AT, r= .193 ve STAİ, r= .728), doğum yaşama durumu (AT, r= .075 ve STAİ r=
.510) ile anksiyete termometresi ve STAİ anksiyete ölçeklerinden aldıkları puan
ortalamaları arasında pozitif doğrusal bir ilişkinin olduğu belirlendi.
Gebelerin yaşı, önceden gebelik ve doğum yaşama durumu ile dilatasyon
evresinin 4.cm’inde, 6.cm’inde ve 8.cm’inde müzik terapi öncesi ve sonrasında
gebelerin ifade ettiği ağrı puanları ortalamaları arasında pozitif doğrusal bir
ilişkinin olduğu belirlendi.

5. Sonuç
Araştırma sonucunda; çoğunluğunun daha önceden herhangi bir nedenle ağrı
deneyimlediklerini belirten katılımcılar; şuandaki ağrılarını en çok gürültü, stres
ve uyuyamanın arttırdığını ifade etti. Genel olarak müzik dinlemeyi sevdiği
gebelerin pek çoğu, travayda dinledikleri müziğin ağrısını azalttığını ve tekrar
doğum yapması halinde bu uygulamanın yapılmasını istediğini belirtti. Müzik
terapinin sadece ağrıda değil gebelerin anksiyete düzeylerini de düşürdüğü
görüldü.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

367

Bildiriler Kitabı

KAYNAKLAR
Ergin, Ayla ve Kömürcü, Nuran (2009), “Doğum ağrısında farmakolojik olmayan
Yöntemlerin kullanımı”, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt:6,
Sayı:2, Sayfa:29-35.
Ertem, Gül ve Ümran, Sevil (2005), “Doğum Ağrısı ve Hemşirelik Yaklaşımı”,
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, sayfa:
117-123.
Neslihan, Karamızrak (2014), “Ses ve Müziğin Organları İyileştirici Etkisi”, Koşuyolu
Heart Journal, Cilt:17, Sayı:1, Sayfa:54-57.
Gençel, Özge, (2006), “Müzikle Tedavi” Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:14, No:2,
Sayfa: 697-706
Çetin Fatma, Tan Ali, Merih Yeliz, (2017), “Türk Müziğinin Gebelik ve Yenidoğan
Üzerindeki Etkileri”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, Cilt:48, Sayı:3, Sayfa:124-130.
https://tumata.com/muzik-terapi/turk-muzigi-makamlari-ve-etkileri/
(10.01.2013)

FAJ TERAPİDE KULLANILABİLECEK PSEUDOMONAS
AERUGİNOSA SUŞLARINA ETKİLİ BİR FAJIN KISMİ
GENOMİK KARAKTERİZASYONU
Zeynep Erdem Aynur1,Mustafa Berk Dabanca1, Gamze Başbülbül1, Bülent Bozdoğan1
Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Merkezi

1

Giriş
Bakteriyofajların varlığı ilk kez 1896 yılında Ernest Hankin tarafından fark
edilmiştir. Frederick Twort tarafından 1913 yılında “bakterileri enfekte ederek
öldüren bir etmen” olarak tanımlansa da; Felix d’Herelle, 1917’de “dizanteri
basilinin görünmez bir mikrobunu” keşfederek bakteriyofaj olarak adlandırmış
ve bakteriyofajların antimikrobiyal etkisini dünyaya duyuran ilk kişi olmuştur.
Bakteriyofajların antimikrobiyal ajan olarak kullanımı, 1928’de Alexander
Fleming’in bakterilerin çoğalmasını engelleyen penisilini bulmasıyla Batı dünyası
için önemini yitirmiş ve patojen bakterilere karşı antibiyotik çağı başlamıştır
(Nobrega ve ark.;2015) Patojen bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç
kazanması ve bu durum karşısında yeni geliştirilen antibiyotiklerin de yetersiz
kalması, bilim insanlarını patojen bakterilere karşı yeni Yöntemler geliştirmeye
yönlendirmektedir (Snyder ve ark.; 2016). Son yıllarda patojen bakterilere karşı
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bakteriyofajların kullanıldığı ve “faj terapisi” olarak adlandırılan tedavi Yöntemi
hızla gelişmektedir (Beke ve ark.; 2016).Bakteriyofajlar 1896 yılında ilk tespit
edildikleri günden beri enfeksiyon tedavisi için bir Yöntem olarak sunulmaktadır.
Konağa spesifik olan bakteriyofajlar bakterileri enfekte ederek çoğalır ve hücre
bütünlüğünü bozarak ölümlerine yol açarlar.

Amaç
Bu çalışmada diyabetik ayak kökenli Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia
coli suşlarına karşı etkili fajların çevreden alınan örneklerden izolasyonu ve etki
spektrumlarının belirlenmesi Amaçlanmıştır. Klinik örneklerden izole edilen
Pseudomonas aeruginosa suşlarına en fazla litik etki gösteren PPA10 fajının
genetik karakterizasyonun yapılması Amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Çeşitli çevre örneklerinden 25 adet faj saflaştırılmıştır. Faj süspansiyonlarının
etkinlikleri diyabetik ayak enfeksiyonlarından izole edilen 40 P. aeruginosa ve
17 E. coli suşuna karşı test edilmiştir. Bunun için besi ortamına bakteriler yayma
ekim Yöntemi ile ekilmiş ve 25 farklı faj agar spot Yöntemi ile damlatılarak test
edilmiştir. Plaklar 37 °C de 24 saat inkübasyon sonunda besi ortamlarında
faj etkinliği değerlendirilmiştir. Saflaştırdığımız faj DNA’sı EcoRI, Hind3 ve
EcoRI+Hind3 enzimleriyle kesilmiştir. Fragmanlar fenol-kloroform Yöntemiyle
yeniden saflaştırılmış, aynı enzimlerle kesilen pUC19 plazmidine ligasyona
bağlanmıştır. Ligasyon karışımı transformasyonla Escherichia coli DH10B’ye
aktarılmıştır. Transformasyonu takiben seçici besiyerine ekilmiştir.

Bulgular
Saflaştırılan fajların etkinlik yüzdesi %35,1 ile %59,7 arasında değişmektedir
(Tablo 1). PEC1, PPA6 ve PPA10’dan oluşan kokteyl hazırladığında tüm bakterilerin
% 84,2’ sine etkin olduğu bulunmuştur. Klonlama sonrasında insert alan
kolonilerden amplifikasyon sonrası elde edilen 2500, 1200, 900, 800, 800 ve 700
bp 6 faj fragmanı sekansa gönderilmiştir. Sekanslanan fragmanların P. aeruginosa
fajlarına ait ekzonükleaz (1) DNA polimeraz (1) based plate yapısal protein (1) ve
hypothetical protein (3) ile homolog bulunmuştur.
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Tablo 1: Saflaştırılan 25 fajın 57 suş üzerindeki etkinlikleri.
İzole edilen faj ve kaynağı
PEC1/Tezek
PEC2/Tezek
PEC3/Tezek
PEC4/Tezek
PEC5/Tezek
PPA1/Tezek
PPA2/Tezek
PPA3/DenizSuyu
PPA6/AkvaryumSuyu
PPA7/AkvaryumSuyu
PPA8/AkvaryumSuyu
PPA9/HayvanSuluğu
PPA10/HayvanSuluğu
PPA11/HayvanSuluğu
PPA12/IsıBanyosuSuyu
PPA13/IsıBanyosuSuyu
PPA14/ IsıBanyosuSuyu
PPA15/Tezek
PPA16/Tezek
PPA17/DenizSuyu
PPA18/DenizSuyu
PPA19/DenizSuyu
PPA20/ DenizSuyu
PPA21/DenizSuyu
PPA22/AkvaryumSuyu

Toplam (57 suş)
26
25
25
25
26
32
20
21
32
32
33
34
34
34
29
30
27
29
28
30
26
25
28
26
29

Sonuç
Bu çalışmada çevre örneklerinden diyabetik ayak enfeksiyon etkenlerine litik
etkili faj izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Faj tedavisinde kullanım potansiyeli olan
fajların kolleksiyonu ADU Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Merkezinde
gerçekleştirilmektedir. Bakteriyofajlar, Gürcistan, Ukrayna, Hindistan, Rusya
gibi ülkelerde enfeksiyon tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Faj tedavisinin
ülkemizde de çoklu dirençli suşlara bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanılma
potansiyeli olan fajların izolasyonu ve karakterizasyonu önem taşımaktadır. İzole
ettiğimiz fajların total genom sekans analiz çalışmaları ise devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bakteriyofaj, alternatif tedavi, klonlama
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PARTIAL GENETIC CHARACTERIZATION OF A PHAGE
THERAPY CANDIDATE BACTERIOPHAGE ACTIVE AGAINST
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATES
Zeynep Erdem Aynur1,Mustafa Berk Dabanca1, Gamze Başbülbül1, Bülent Bozdoğan1
Adnan Menderes University Recombinant DNA and Protein Center

1

Introduction
The existence of bacteriophages was first noticed by Ernest Hankin in 1896. Although it was described by Frederick Twort in 1913 as “an agent that killed bacteria by infection” In 1917, Felix d’Herelle discovered bacteriophage by discovering “an invisible
microbe of dysentery bacillus” and was the first to announce the antimicrobial effect
of bacteriophages to the world. The use of bacteriophages as antimicrobial agents
has lost significance for the Western world in 1928 when Alexander Fleming discovered penicillin, which prevented the growth of bacteria, and started the antibiotic
age against pathogenic bacteria(Nobrega et al.;2015). The resistance of pathogenic
bacteria to antibiotics and the inadequacy of newly developed antibiotics in this situation lead scientists to develop new Methods against pathogenic bacteria (Snyder
et al..; 2016). In recent years, treatment Methods called “phage therapy” have been
developed rapidly, using bacteriophages against pathogenic bacteria (Beke et al.;
2016). Bacteriophages were first introduced in 1896 as a Method for the treatment
of infection since day one.

Purpose
The aim of this study was to isolate bacteriophages from environmental samples
and to determine their effect spectra against Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli strains of diabetic foot origin. Genetic characterization of bacteriophage
PPA10 with highest lytic activity against Pseudomonas aeruginosa strains was second purpose of the present study.

Material and Methods
A total of 25 phages purified from various environmental samples were used. The
activities of phage suspensions were tested against 40 P. aeruginosa and 17 E. coli
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strains isolated from diabetic foot infections. Bacteria were cultivated and tested by
dripping with 25different phages by using agar spot Methods. Plates were evaluated
for phage activity in media after incubation at 37 ° C for 24 hours. Purified phage
DNA of bacteriophage PPA10 was restricted EcoRI, Hind3 or EcoRI+Hind3. The fragments were ligated to pUC18 with pUC19 plasmid restricted with the same enzymes.
Ligation products were used to transform competent Escherichia coli DH10B and
transformants were selected on medium with antibiotic.

Results
The percentage of activity of the purified phages ranges from 35.1% to 59.7% (Table
1). Cocktail consisting of 3 phages, PEC1, PPA6 ve PPA10 was found to be effective
against 84.2% of all bacteria studied. A total of 6 fragments were amplified from
transformants with inserts. The size of these fragments were 2500, 1200, 900, 800,
800 ve 700 bp. These fragments were sequenced and found to be homologues to
exonuclease (1) DNA polimerase (1) based plate structural protein (1) and hypothetical protein .
Table 1 The activity of the purified 25 phages on 57 strains
Isolated phage and source
PEC1/ Feces
PEC2/ Feces
PEC3/ Feces
PEC4/ Feces
PEC5/ Feces
PPA1/ Feces
PPA2/ Feces
PPA3/Sea water
PPA6/Aquarium Water
PPA7/Aquarium Water
PPA8/Aquarium Water
PPA9/Animal Water
PPA10/ Animal Water
PPA11/ Animal Water
PPA12/ Heat Bath’s Water
PPA13/ Heat Bath’s Water
PPA14/ Heat Bath’s Water
PPA15/ Feces
PPA16/ Feces
PPA17/ Sea water
PPA18/ Sea water
PPA19/ Sea water
PPA20/ Sea water
PPA21/ Sea water
PPA22/Aquarium Water
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Total (57 strain)
26
25
25
25
26
32
20
21
32
32
33
34
34
34
29
30
27
29
28
30
26
25
28
26
29
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Conclusion
From environmental samples lytic phages were isolated effective against diabetic
foot infection agents. A collection of isolated lytic phages with potential to use for
phage treatment was generated at ADU Recombinant DNA and Protein Center. Phae
therapy is in use in countries like Georgia, Ukraine, India, Russia. Bacteriophage isolation and characterization are important for phage therapy that has potential to be
used in our country to treat infections due to multiresistant bacteria. Total genome
sequence analysis of isolated phages in this study is ongoing
Key words: Bacteriophage, alternative treatment, cloning
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ORTA KARADENİZ BÖLGESİNİN TERMAL TURİZM POTANSİYELİ
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Giriş
Günümüzde sağlık turizmi denilince akla il gelen termal turizm ya da kaplıca
turizmidir. Ancak sağlık Amaçlı turizm hareketi son on yılda aktif olarak hastane
hizmetlerinden faydalanmak için düzenlenen yurtdışı seyahatlerini de kapsar
hale gelmiştir. Bu gelişim sağlık turizminden doğan ekonomik gücün hızla
artmasına ve cazip hale gelmesine neden olmuştur. Nitekim sağlık turizmi
2017 yılı itibarıyla dünyada 563 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak tüm ülkelerin
dikkatini çeken bir konuma gelmiştir.
Sağlık turizmi, hasta ve refakatçilerin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekler
sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları
ve bu ihtiyaçların karşılanma maliyetleri her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle
de sağlık giderlerin bütçedeki payı da artmaktadır. Bu ve buna benzer sıkıntıları
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aşmak için gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sağlık
sigorta kuruluşları, kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakın mesafede yer alan ülkelerle
paket anlaşmalar yaparak, sağlık hizmetlerini düşük maliyetle ve en kısa sürede
alma çabaları aramaktadırlar

Amaç
Araştırmamızın birinci amacı Orta Karadeniz Bölgesinde (Amasya, Çorum, Tokat
ve Samsun) bulunan illerdeki termal turizme yönelik arz kaynaklarını araştırmak,
mevcut durum ve potansiyelleri hakkında bilgi ve veri elde etmektir. Araştırmanın
diğer amacı ise bölgede pek fazla bilinmeyen ve kullanılmayan termal suların
sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmesi için önerilerde bulunmaktır.

Yöntem
Bu çalışmada kullanılan başlıca materyaller, konu ve alana ilişkin önceden
yapılmış araştırma, bilimsel yayın ve haritalardan oluşmaktadır. Ayrıca Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından yapılan envanter çalışmalarından
ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden de yararlanılmıştır. Çalışma Orta
Karadeniz Bölgesi ile sınırlı tutulmuş ve bu bölgede bulunan termal kaynaklar
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

Bulgular
Karadeniz Bölgesi’nde 45 adet termal su kaynağı mevcut olup, bunların 13 adeti
Orta Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Amasya’da; Terziköy, Hamamözü,
Gözlek, Göynücek ve Derealan yerleşim yerlerinde olmak üzere 5 termal
kaynak bulunmaktadır. Çorum’da; Hamamlıçay, Sıklık Mevkii ve Beke olmak
üzere 3 termal kaynak bulunmaktadır. Tokat’ta; Sulusaray ve Reşadiye olmak
üzere 2 termal kaynak bulunmaktadır. Samsun’da ise Havza ilçe merkezinde,
Ilıca ve Hamamayağı (Ladik) mahallelerinde olmak üzere toplam 3 termal
kaynak bulunmaktadır. Ancak bölgede yapılan çalışmalarla tespit edilmiş
yirminin üzerinde sıcak su veya halk tarafından şifalı su olarak bilinen kaynak
bulunmaktadır. Bu kaynaklardan bazıları; Amasya’da Zana suyu, Tokat’ta Gökal
çermiği, Kayaören, Söngüt ve Sarıyazı su kaynakları, Samsun’da Doğançayır,
Çorum’da Karacaören ve Sarılık suyu ön plana çıkmaktadır.

Sonuç
Türkiye alternatif turizm türleri açısından oldukça zengin kaynaklara sahiptir.
Ülkemiz açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bu kaynaklardan biri de
sağlık turizmidir. Sağlık turizmin katma değeri kitle turizmine göre çok yüksektir.
Ancak ülkemizde termal kaynakların planlı ve sağlıklı kullanılmamasından
kaynaklı problemlerin olması nedeniyle ülke ekonomisine çok fazla katkı
sağlayamamaktadır. Nitekim Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan termal
kaynakların büyük çoğunluğunda tesis bulunmadığından, ya kaderine
terkedilmiş ya da yerel halk tarafından çeşitli şekillerde kullanımı söz konusudur.
Atıl durumda bulunan bu kaynakların hem sağlık hem de ülke ekonomisi
açısından değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Orta Karadeniz Bölgesi
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THERMAL TOURISM POTENTIAL OF MIDDLE BLACK SEA
REGION
ABSTRACT
Introduction
Today, it is thermal tourism or spa tourism that comes to mind when it comes to health tourism. However, the tourism movement for health has also covered the overseas travels that have been actively taking advantage of the hospital services in the
last decade. This development has led to the rapid increase of economic power and
attractiveness from health tourism. As a matter of fact, health tourism reached a
total of 563 billion dollars in the world by 2017, attracting attention of all countries.
Health tourism aims to offer medical options for the comfort of patients and companions. The health needs of the population aging in developed countries and the
costs of meeting these needs are increasing day by day. For this reason, the share
of health expenditures in the budget is also increasing. To overcome this and similar problems, social security institutions and private health insurance institutions in
developed countries are seeking to get health care services at low cost and as soon
as possible, by providing quality medical services and contracting with countries in
close proximity.

Objective
To investigate the supply sources of thermal tourism in the first provinces of the
Middle Black Sea Region (Amasya, Çorum, Tokat and Samsun) and to obtain information and data about the current situation and potentials. The other objective of
the research is to make suggestions for the evaluation of the thermal waters which
are not known to the region very much and which are not used in health tourism.

Method
The main materials used in this study consist of preliminary research on the subject
and area, scientific publications and maps. Also Mineral Research and Exploration
Institute (MTA) and the inventory studies conducted by Turkey Statistical Institute
(TSI) has benefited from their data. The study has been limited to the Middle Black
Sea Region and the thermal resources in this region constitute the subject.

Results
There are 45 thermal water resources in the Black Sea Region, 13 of which are located in the Central Black Sea Region. Amasya; there are 5 thermal sources in Terziköy, Hamamözü, Gözlek, Göynücek and Derealan settlements. Çorum; Hamamlıçay,
Sıklık Mevkii and Beke. Tokat; Sulusaray and Reşadiye. Samsun, there are 3 thermal
sources in the district center of Havza, Ilıca and Hamamayağı (Ladik) neighborhoods. However, there are more than twenty hot springs found in studies conducted in
the region, or sources known as medicinal water by the public. Some of these sources; Zana water in Amasya, Gökal çermik in Tokat, Kayaören, Söngüt and Sarıyazı
water sources, Doğançayır in Samsun, Karacaören and Sarılık water in Çorum are.
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Conclusion:
Turkey has a relatively rich source of alternative types of tourism. Health tourism is
one of these sources that must be evaluated in terms of our country. The added value of health tourism is much higher than mass tourism. However, Turkey does not
contribute much to the country’s economy because of the problems caused by the
fact that thermal resources are not used in a planned and healthy way. As a matter
of fact, since there is no facility in the majority of the thermal resources in the Middle
Black Sea Region, it is either abandoned to fate or used by local people in various
forms. It is of utmost importance that these resources, which are idle, are evaluated
both in terms of health and country economy.
Key Words: Health Tourism, Thermal Tourism, Middle Black Sea Region

VAKA SUNUMU: İRRITABL BARSAK SENDROMU TANILI
HASTADA AKUPUNKTUR
Doç.Dr. Zeynep Nur AKÇABOY, SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Özlem BALKIZ SOYAL, SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç.Dr. Erkan Yavuz AKÇABOY, SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Nevzat Mehmet MUTULU, SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş
İrritabl Barsak Sendromu (IBS) tanısı alan hastalarda, abdominal rahatszılık
şikayetlerinin giderilmesi ve hayat kalitesinin arttırılması amacıyla akupunktur
başta olmak üzere tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılabilmektedir (1-2). Bu
vakada kilo artışı nedeniyle kliniğimize başvuran ve aynı zamanda IBS tanısı olan
hastamızı sunmayı Amaçladık.

Olgu
46 y kadın hastaya, 17 yıl önce geçirdiği bir panik atak sonrası şiddetli karın ağrısı
ve uzun süre geçmeyen diyaresi ve ardından gelişen konstipasyon sebebiyle
araştırılmış ve gastroenteroloji kliniği tarafından IBS tanısı konulmuş ve selektif
serotonin geri alım inhibitörleri ve opioid reseptör antagonistleri ile medikal
tedavi başlanmış. Bu süre zarfında stresle indüklenen diare-konstipasyon atakları
devam eden hasta, 5 yıldır kilo alımını kontrol edemediği gerekçesiyle ilaçlarını
düzensiz olarak kullanmış ve atakları devam etmiş. FM sinde el ve ayaklarında
soğukluk, soluk bir yüz, soluk, hafif ödemli, ince beyaz kaplamalı bir dil ve normal
bir nabız ve ortostatik hipotansiyon tespit edildi. Haftada bir olmak üzere hastaya
10 seans bilateral St 36, P 6, St 25, CV 6, CV 9 ve Liv 3 noktalarından akupunktur
uygulaması yapıldı. 2. Seans sonrası abdominal şikayetlerinde azalma başlayan
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hastanın tedavi süresince ağrılı diare ya da konstipasyon atağı gelişmedi. Hasta
stres ve anksiyeteyle daha iyi başa çıkabildiğini ve daha iyi hissettiğini belirtti.
Tedavi sonrası takibinde 6 ay boyunca abdominal şikayeti olmadı.

Tartışma- Sonuç
Uygulamamızdaki akupuntur noktaları, hastada Karaciğer- Dalak meridyenlerinde
disharmoni olduğu düşünülerek seçilmiş, qi dağılımını sağlamak, karaciğer
meridyenini ve toprak elementini desteklemek, harmonizasyonu sağlayarak
ağrının giderilmesi Amaçlanmış ve bu tedaviyle hastada Sonuç alınmıştır. Bu tip
şikayetleri olan IBS hastalarında hayat kalitesinin arttırılması amacıyla belirtilen
akupunktur noktalarının kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
1. Acupuncture-moxibution in treating irritable bowel syndrome: How does it
work? Ma XP et al. World J Gastroenterol 2014; 20: 6044-54.
2. Acupuncture for irritable bowel syndrome: systematic review and mata-analysis. Manheimer E, et al. Am J Gastroenterol. 2012; 107: 835-848.

VAKA SUNUMU: TRİGEMİNAL NEVRALJİDE LAZER
AKUPUNKTUR
Özlem BALKIZ SOYAL, Zeynep Nur AKÇABOY, Nevzat Mehmet MUTLU, Erkan Yavuz
AKÇABOY

ÖZET
Trigeminal nevralji, trigeminal sinir hattı boyunca, tekrarlayan, kısa süren, tek
taraflı, elektrik çarpması şeklinde ortaya çıkan bir durum olup hastaların yaşam
kalitesini bozan bir durumdur ve tedavisinde multimodal yaklaşım tercih edilir.
Burada idiyopatik trigeminal nevralji nedeniyle medikal tedaviye ilaveten lazer
akupunktur uygulanan bir hastayı sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Trigeminal nevralji, lazer, akupunktur.

CASE REPORT: LASER ACUPUNCTUREIİN TRIGEMINAL NEUALGIA
ABSTRACT
Trigeminal neuralgia is a unilateral, sharp, brief, electrifying sensation along the
branches of the trigeminal nevre which worsens quality of life and requires multimodal approach for treatment. We hereby want to present a case with trigeminal
neuralgia that we treated with laser acupuncture along with medical therapies.
Key words: Trigeminal neuralgia,laser, acupuncture.
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HİDRADENİTİS SÜPPÜRATİVA’NIN GELENEKSEL VE
TAMALAYICI TIPLA TEDAVİSİ
Ahmet Altıntaş1, İbrahim Demirtaş2, B. Cemil Bilgili3

ÖZET
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp Yöntemleri (GETAT), günümüzde her yaş
grubu ve birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde en yaygın GETAT başvuru nedenleri kas iskelet sistemi hastalıkları,
inme, serebravasküler hastalıklar hipertansiyon , kalp damar hastalıkları,
alzheimer, depresyon uyku bozuklukları, ağrı tedavisi ve yönetimi obezite ve
beslenme olarak sıralanmaktadır.İlaç tedavisindeki istenmeyen yan etkiler veya
etkisizlik durumlarında GETAT Yöntemleri tedavi seçenekleri olarak önümüze
çıkmaktadır. GETAT Yöntemlerinin kullanılması yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve
ekonomik olması nedeni ile de oldukça önemli bir yere sahiptir.
Özellikle iyileşmeyen kronik yaraların tedavisinde de GETAT Yöntemleri yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bizim aşağıda sunacağımız vakamız pek çok cerrahi
bölümü ve tıp bölümlerinde muayene olmuş. Pek çok tetkikler yaptırmış, pek
çok antibiyotikler kullanmıştır. Fakat iyileşmediği gibi mikro organizmalara karşı
direnç gelişmiş, yara kronikleşmiş ve bir türlü iyileşmemiştir. Hastaya cerrahi
Yöntemler uygulanmış, en son plastik cerrahlar tarafından nekroze dokuların
ve nefoid dokuların ve çevre bağ dokularının komple çıkarılmasını arkasından
fep uygulanması önerilmiştir. Hasta 8 ay gibi bir zamanda iyileşemeyince
psikolojisi bozulmuş, mevcut yaralar ve kokulu akıntıları nedeniyle ailevi sorunlar
başlamıştır. Hasta sürekli arayış içerisinde olmuş, GETAT tedavi edilen hastaların
tavsiyesi üzerine hastanemiz GETAT polikliniğine müracaat etmiştir.
Hastanın klasik detaylı anemlez ve fizik muayenesi yapılmıştır. Ayrıca 8 aylık
dönemde hastanın gitmiş olduğu çeşitli hastane ve hekimlerin yapmış olduğu
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tetkikler, laboratuvar Bulguları ve yapılan tedaviler gözden geçirilmiştir. Hastaya
kombine GETAT tedavileri planlanmıştır. Bunun nedeni kombine tedaviler
tecrübelerimize göre daha hızlı daha iyi iyileşmeler sağlamaktadır. Bu vakada
da ozon+ medikil +probiyototik tedavisi kombinasyonu GETAT tedavisi olarak
planlanmış ve uygulanmıştır. Hasta 6 aylık boyunca ayaktan takip ve tedavimiz
altında kalmıştır. Burada hastaya moral ve motivasyonunu artırıcı yaklaşımlarda
bulunulmuştur. Özellikle enfeksiyona ait kokuyu gidermek için bölge ve vücut
kıllarının temizliği yaptırılmıştır. Ailesine bu hastalığın bulaşıcı olmadığı tedavi
ile düzeleceği ama zaman ihtiyaç olduğu anlatılmıştır. Ozon terapi merkezimizde
uygulanmışdır. Medikil sabah merkezimizde akşamları kendi evinde eğittiğimiz
şekilde ailesi tarafından banyo ve vücut temizliği yapıldıktan sonra uygulanmıştır.
Hastaya daha önceki merkezlerde kullandığı ilaçlar ve tedaviler bıraktırılmış. 3
aylık takip ve GETAT kombina tedavi protokolü sonucu hasta şifa buldu.
Anahtar Kelimeler: hidradenitis süppürativa, medikil, ozone, prebiyotik, geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, alternatif tıp

TREATMENT OF HIDRADENITIS SUPURATIVA WITH
TRADITIOANAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATOR
MEDICINE
ABSTRACT
Traditional, complementary and alternative medicine Methods TCAM is widely
used especially in the treatment of chronic illnesses. The patient we were given
below was examined in many surgical and medical departments and many tests
were done and many antibiotics were used. But the patient was not healed and
the wound was chronicized against microorganisms. Surgical Methods have been
applied to the patient, and finally, after removal of the necrosis, nephoid and surrounding connective tissues, the feb application was advised by the plastic surgeons
immediately. In particular, the area and body hairs have been cleaned to remove
the smell of the infection. It was told the family that the disease was not contagious
and needed time to heal with treatment. Ozone therapy was practiced at our center but Medikil therapy was applied at our center in the mornings and was carried
out by his family members educated by our team in their own home in the evenings, after the bath and body cleaning were done by the family. The medication and
treatments used at the previous centers were left to the patient. After 3 months of
follow-up and TCAM combination treatment protocol, the patient found healing.
In the patient had not been recovered at the time of 8 months, his psychology was
disturbed, and family problems began due to the current scars and smelling. The
patient was in constant search and applied to the TCAM outpatient clinic on the
recommendation of patients treated with TCAM. The patient’s classical anamnesis
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and physical examination were performed. İn addition, examinations, laboratory
findings and treatments performed by the various hospitals and physicians where the patient had gone in the 8-month period were observed. Combined TCAM (
Traditional Complementary and Alternator Medicine) treatments are planned
for the patient. Because the combined therapies provide faster and better healing
according to our experiences. In this case, combination of ozone + medikil + probiototic therapy was planned and implemented as TCAM treatment. The patient
had remained under follow-up and treatment for 6 months. Here, Many recommendations have been made to increase morale and motivation for the patient.
.In particular, the area and body hairs have been cleaned to remove the smell of the
infection. It was told the family that the disease was not contagious and needed time
to heal with treatment. Ozone therapy was practiced at our center but Medikil therapy was applied at our center in the mornings and was carried out by his family
members educated by our team in their own home in the evenings, after the bath
and body cleaning were done by the family. The medication and treatments used at
the previous centers were left to the patient. After 3 months of follow-up and TCAM
combination treatment protocol, the patient found healing.
Key words: hidradenitis suppurativa, medikil, ozone, prebiotics, traditional medicine, complementary medicine, alternative medicine

1.Giriş
150 yıldır bilinen bir hastalıktır ve tarihte çok değişik isimlerle tanımlanmıştır.
İlk aşamada • Dermatoloji, son aşamada Cerrahi-plastik cerrahi, genel cerrahi ve
kolon ve rektum cerrahisi- müdahale etmektedir.
Apokrin gland aktivasyonu puberte ile başlamaktadır ve hastalığın sıklığı 10’lu,
20’li ve 30’lu yaşlarda görülmektedir. En sık aksillada, ikinci sıklıkta perianal bölge
tutulmaktadır. Perianal tutulum % 15 dir. Hastalık genelde kadınlarda ve siyah
ırkta daha sık görülmektedir.
Etyolojisi kesin bilinmemektedir Histolojik incelemelerde apokrin gland sayı
ve boyutlarında normal popülasyondan farklılık göstermemiştir Bölgenin tıraş
edilmesi, yetersiz hijyen, sıkı giysiler, antiperspiranlar, depilatuarlar, diyabet,
sigara ve alkol kullanımı?
Tedavi;
•
•
•
•
•
•
•
380

Lokal sıcak uygulaması
Hijyen
Antibiyotikler?
Eritromisin, Metronidazol, Klindamisin, Sefalosporinler
Erken lezyona lokal steroid injeksiyonu
Isoretinoin?
Steroid?
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•
•
•

Östrojen?
Radyoterapi?
Cerrahi

2. Materyal ve Metod
Hasta E-K 38 yaşında erkek. Öyküsünde sağ koltukaltı ve sol testisinde ağrı,
kokulu akıntı, giysilerinde kirlenme olduğunu söylüyor.
8 aydır değişik hastanelere gittiğini 10 çeşit üzeri antibiyotik ve çeşitli ilaçlar
kullandığını bir türlü hastalığının geçmediğini ifade etti.

3. Bulgular
Sistemik fizik muayenesi sonucunda, sag koltukaltı ve sol testisinde H.supürativa
tespit edildi.
Hastanemizde tedavi edilen bu vakanın, tüm ilaçları kesildi. Ozon, Medikil,
Probiyototik başlandı. Ozon major ve kupa şeklinde haftada iki kere, Medikil macun
şeklinde hergün sabah akşam haricen, Probiyotik 3x1 tok karna üç ay uygulandı.

Sağ koltuk alında h. Süpürativa tedavi öncesi

Enjektörle ozon verilmesi

Üç aylık Medikil uygulama sonrası

Sol testiste hidradenitis süpürativa tedavi öncesi
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Direnaj sonrası				

Üç aylık tedavi sonrası

4. Sonuç
Tıbbi tedavi ve Cerrahi tedavi ile Sonuç alınamayan vakalarda Ozon, Medikil ve
Probiyototikle kombine tedavi iyi bir seçenek olabilir.

GANGRENİ OLMUŞ EL PARMAĞININ OZON TERAPİ İLE
TEDAVİSİ
Ahmet Altıntaş1
1

Çankırı Karatekin Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü

ÖZET
El parmağına çalışırken diken batan bir çiftçinin durumunun gangrene dönüşmesi
sonucunda hasta birçok hastaneyi gezmiştir. Tüm hastaneler parmağı kesmeye
karar vermiş. Hasta kabul etmemiş. Hasta daha önce hastanemizde tedavi olan
bir yakının tavsiyesi üzerine hastanemize başvurmuştur. 6 aylık ozon tedavi
sonucunda tamamen düzeldiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Gangreni, ozon terapi, antibakterial
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SUCCESFUL FREATMENT OF GANGRENOUS TISSUE OF
FINGERS VIA OZONE THERAPY
ABSTRACT
As a result of the situation of a farmer sinking while working on his fingers turned
into gangrene, the patient visited many hospitals. All the hospitals have decided to
cut off their fingers. The patient refused. The patient applied to my hospital for the
treatment of a close relative who had previously been treated at our hospital. It was
seen that it was completely improved after 6 months of treatment.
Key words: Gangrenous, ozone therapy, antibacterial

1.Giriş
El parmağına çalışırken diken batan bir çiftçinin durumunun gangrene dönüşmesi
sonucunda hasta birçok hastaneyi gezmiştir. Tüm hastaneler parmağı kesmeye
karar vermiş. Hasta kabul etmemiş. Hasta daha önce hastanemizde tedavi olan bir
yakının tavsiyesi üzerine hastanemize başvurmuştur.

2. Materyal ve Metod
Genel cerrahi polikliniğimize müracaat eden A.L. Yaş:45 (E) hastanın öyküsü
dinlenilip, muayenesi yaptırılmıştır. Ayrıca 5 değişik hastanede daha önce
yaptırılmış olan tetkikleri incelenmiştir. Sonuçta hastaya pansuman + ozonlu
yağ ile parmağın kapatılması + 10 gamma ile başlanarak gün aşırı poliklinik
şartlarında tedaviye başlanmıştır.
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3. Bulgular
Hastanın bir ay sonra yarasının kabuk bağladığı, 3 ay sonra kabukların incelip
yaranın iyileşmeye doğru gittiği,6 ay son ra da tamamen düzeldiği görülmüştür.

3 ay sonraki 					

6ay sonraki

4. Sonuç
Ozonun antibakteriyel, viral ve fungal etkilerinden faydalanılarak major ve lokal
uygulamasıyla enfekte ve gangrene vakaların fizyolojik bir iyileşme sağladığı
gözlemlenmiştir.

ÇOCUKLARDA GELENEKSEL TAMAMLAYICI TIP
UYGULAMALARININ KANITI VE GÜVENLİĞİ
Uzm. Dr.Demet Taş
Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi

Yüz yıllardır kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp(GTT) Yöntemlerinin
pek çok hastalığın tedavisine katkı sağladığı bilinmektedir. Yapılan farklı
çalışmalar doğrultusunda, erişkinlerin %11-85’i hayatlarında en az bir kez GTT
Yöntemine başvurmaktadır. Bu ailelerin sıklıkla, GTT Yöntemlerini çocukları için
de tercih ettikleri belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar, ailelerin kültürlerine ve
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sosyoekonomik durumlarına göre, çocukları için tercih ettiği GGT Yönteminin
değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Homeopati Almanya, İngiltere ve
Kanada’da sıklıkla kullanılmaktadır. Bitkisel ürünlerin ise Almanya ve Türkiye’de
öncelikle tercih edilen Yöntemler olduğu görülmüştür. Akupunktur/akupres ise
Çin ve Kore’de erişkinler kadar çocuklarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çocuk için tercih edilecek GTT Yönteminin etkinliğinin yanı sıra güvenli kullanım
alanının olup olmadığı iyi değerlendirilmelidir. Ailenin geleneksel olarak tercih
ettiği veya kendisinin kullandığı Yöntem veya ürün çocukta komplikasyona
neden olabilir. Literatürde saptanmış olan yanlış uygulama ve komplikasyonları
değerlendirmek yol gösterici olacaktır. Çocuk yaş grubunda endikasyona uygun
doğru uygulama Yöntemi seçilerek olası komplikasyonların önüne geçilebilir.
Bu durum hekimlerin çocuklarda kullanılabilecek etkin ve güvenilir Yöntem ve
ürünleri iyi bilmesi ile mümkündür.

THE EVIDENCE AND SAFETY OF TRADITIONAL
COMPLEMENTARY MEDICINE IN CHILDREN
Dr. Demet Taş
Ankara Child Health Diseases Hematology Oncology Education Research Hospital,
Pediatrician
Traditional and complementary medicine (TCM) Methods, which have been used for
centuries, are known to contribute to the treatment of many diseases. In the context
of different studies, 11-85% of adults refer to TCM at least once in their lives. It has
been determined that these families often prefer the TCM Methods for their children.
The research shows that the Method of TCM preferred by the children varies according to the cultures and socioeconomic status of the families. Homeopathy is commonly used in Germany, the United Kingdom and Canada. The herbal products have
been found to be a preferred Method primarily in Turkey and Germany. Acupuncture
/ acupress is widely used in children as well as adults in China and Korea. In addition to the effectiveness of the TCM Method of choice for the child, it should be well
assessed whether it is safe use case. The Method or product traditionally preferred
and used by the family member may cause complications in the child. Evaluating the
misconceptions and complications found in the literature will be a guide. Possible
complications can be avoided by choosing the correct Method of application for the
indication in the child age group. This is possible when physicians are well aware of
effective, appropriate and safe Methods and products that can be used in children.
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GEÇMİŞİN HİPNOZUNU BOZMAK
Füsun Sunar1
1

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi ABD/Konya

Tıbbın iki büyük insanı Hipokrat ve İbn-I Sina’nın sözlerinden anlaşılan: “Hipnoz,
Ruh ve Beden Farkındalığıdır” ifadesi olmaktadır. Hipnoz; psikiyatrik hastalıklar,
cerrahi girişimler, tikler ve bağımlılıklar gibi pek çok rahatsızlıkta geleneksel
tedavi türüdür.
Olgu; 34 yaşında erkek yaklaşık yirmi senedir, limon ve onu hatırlatan her şeyi
duyup gördüğünde dişleri kenetlenip etrafa saldırma tiki sonucu sosyal fobi
yaşamakta olduğunu ifade eder. Hipnozla regresyona alındı. Yaklaşık on yaşlarında
bamya çorbası içerken çok ekşi olmasından bu tik geliştiği ortaya çıktı. Telkinle
yeniden yapılandırma ve geçmişin hipnozunu bozarak tik ortadan kaldırıldı. İlk
seansta hasta elinde limon yiyerek ayrıldı. Hastanın tiki ortadan kalkınca sosyal
fobisi de azalarak kayboldu. Takibinde bir yıldır bu tikin tekrarlamadığı görüldü.
İnsanların geçmişte yaşadığı ve bilinçaltını etkileyen pek çok durum tiklere yol
açmakta ve sosyal fobilere neden olmaktadır. Hipnoz gibi geleneksel tedaviler
yan etkisiz ve en kısa sürede bu tür rahatsızlıkları yüksek oranda tedavi etmektedir.

CASE REPORT: DİSTRUPT HYPNOSIS OF THE PAST
Fusun Sunar1
Departman of Medical Education and İnformation, KTO Karatay University Faculty
of Medicine / Konya
1

The two great people of medicine are the words “Hypnosis, Soul and
Body Awareness” which is understood from the words of Hippocrates and Ibn-i Sina. Hypnosis;. is the traditional treatment type for many illnesses, psychiatric diseases, surgical interventions, tics and addictions
Phenomenon; 34-year-old man is about twenty years old, expressing that he is experiencing a social phobia when his teeth cling and attacking around when he hears
of lemon and everything that reminds him of it. He was regressed with hypnosis. It
appeared that this teak was developed because it was very sour when the okra soup
was contained at about ten years old. The appeal was removed from the teak, whit
the restructuring and disrupting hypnosis of the past. In the first therapy left with a
lemon in his hand. When the patient’s tics eliminated, social phobia decreased and
disappeared. It has been seen that he has not been repeating this tic for over a year.
Many situations in which people live in the past and affect the subconscious are causing clashes and causing social phobia. Traditional therapies such as hypnosis have
no side effects and treat these disorders at a high rate as soon as possible.
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MİGREN TİPİ BAŞ AĞRILI HASTAYA HİPNOZ ALTINDA
ÇAPALA YÖNTEMİ İLE HİPNOTERAPİ
Füsun Sunar1
1

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi ABD/Konya

Hipnoz dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmakta olup 1958’den beri Amerika
ve İngiltere’de terapötik bir araç olarak kabul edilmektedir. Ağrı duygusu
değişken, kişisel bir algıdır.
Çapalar bizi olumlu ya da olumsuz ruh hallerine sokabilecek hatıraları ateşler..
Dünyayı algılamamızı sağlayan beş duyu organımız, aynı zamanda bilinçaltımıza
olayları ve durumları kaydeder.
Ekim 2017 de, 24 yaşında iki senedir Auralı Migren Tipi baş ağrısı çeken bayan
hastaya hipnoz altında çapa kullanılarak terapi yapıldı. Gözde sinek uçuşması ile
başlayan ağrıyı kontrol altına almak için, eli yumruk yapıp sıkma çapası verildi.
Üç hafta, haftada bir kez çapaları da içeren hipnoterapi yapıldı. Hastanın yaklaşık
altı aydır migren ağrısı geçirmediği tespit edildi.
Ağrı hasta konforunu bozan, klinikte ilaç kullanımını arttıran önemli bir
problemdir. Hipnoz altındaki hastaların daha az ilaç ihtiyacı vardır. Sonuç olarak
fizyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak çok etkili bir tekniktir.

HYPNOTERAPY WITH THE METHOD HOEING OF UNDER
HYPNOSIS OF MIGRAINE TYPE HEAD PAIN.
FusunSunar1
Departman of Medical Education and İnformation, KTO Karatay University Faculty
of Medicine/Konya

1

Hypnosis is practiced in many countries of the world and has been accepted as a
therapeutic tool in the United States and Great Britain since 1958. Pain sensation is
a variable, personal perception.
The hoeıngs fires memories that can lead us to positive or negative moods. We have
five sensory organs that allow us to perceive the world, as well as unconscious events
and situations.
In October 2017, a 24-year-old female patient suffering from migraine headache of
the auras two years old was treated with an hoeıng under hypnosis. In order to control the pain that started with flight of the eye, the hoeıng was given hands make
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

387

Bildiriler Kitabı

a fist squeezing . Hypnotherapy was done for three weeks, once a week, including
hoeing. The patient was found not to have migraines for about six months.
Pain is an important problem that disrupts patient comfort and increases the use of
medication in the clinic. Patients under hypnosis require fewer medicines. As a result,
physiological, psychological and economically very effective technique.

KOLON KANSERİ VAKASINDA HİPNOZUN ANKSİYETE VE
AĞRI TEDAVİSİNDE KULLANILMASI
Füsun Sunar1
1

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi ABD/Konya

Ağrılı hastalarda motor gerginlik, endise hali, sürekli tehlike olma ve hemen
irkilme, hosnutsuzluk, korkulu bir bekleyis gibi anksiyete belirtileri sık görülür.
Bu nedenle kanser ağrısı olan bireylerde psikolojik faktörlerin ağrı siddeti
ve süregenliğinde önemli rolü olduğu düsünülmelidir. Yapılan arastırmalar
sonucunda ağrı ile anksiyete ve depresyon arasında anlamlı bir iliski belirlenmistir
Kanser ruhsal ve fiziksel hastalığın bir arada görüldüğü bir hastalıktır. Hipnoz
altındaki hastaların daha az anksiyetesi vardır ve daha az ağrı hissederler.
2013 yılında, 43 yaşınada kolon kanseri teşhisi ve buna bağlı anksiyete ve
ağrı nedeni ile gelen bayan hastaya hipnoterapi uygulandı. Olumlu imgeleme
ile anksiyetesi azaltıldı. Anksiyetesinin azalması ile birlikte ağrı ataklarında da
azalma tespit edildi.
Hipnoterpistin hasataya olumlu imgeleme yaptırması sonucunda limbik
bölgesine giden kan akışının artması ile endorfinler artar ve ağrı ve huzursuzluk
duyguları azalır. Kanser hastalarının anksiyete ve ağrı tedavisinde hipnoterapinin
önemi yatsınamaz.

THE USING OF HIPNOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PAIN
AND ANXIETY IN THE CASE OF COLON CANCER
FusunSunar1
Departman of Medical Education and İnformation, KTO Karatay University Faculty
of Medicine/Konya

1

In painful patients, anxiety symptoms such as motor tension, fear, persistent danger,
and sudden startling, dissatisfaction, fearful waiting are common. For this reason,
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psychological factors should be thought to play an important role in pain intensity
and duration in individuals with cancer pain. As a result of the investigations
made, a meaningful relationship between pain and anxiety and depression has
been determined. Cancer is a disease in which mental and physical illness are seen
together. Patients under hypnosis have less anxiety and feel less pain
In 2013, at the age of 43, she was given hypnotherapy to a female patient
who had been diagnosed with colon cancer and the cause of anxiety and
pain. Anxiety was reduced with positive imagery. Decrease in pain attacks
was also detected with decreased anxiety. As a result of the hypnotherapist’s
positive image of the harvest, endorphins increase and the feelings of pain
and restlessness decrease as the blood flow to the limbic region increases.
Hypnotherapy can not prevent the anxiety and pain treatment of cancer patients

GELENEKSEL TIBBIN YENİDEN KEŞFİ: WELLNESS
Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN
T.C. Kırklareli Üniversitesi
erguven@klu.edu.tr
İnsanı bir bütün olarak gören geleneksel tıbbın, giderek modern tıbbın içerisinde
hak ettiği yeri aldığı gözlemlenmektedir. Wellness da insana, beden, ruh ve zihin
sağlıklarını dengede tutarak yaklaşan bir bütüncül bakış açısı ortaya koymaktadır.
Özellikle küreselleşen dünyada artık belirli bir coğrafya ya da kültüre ait olan ve
binlerce yıldır yaşatılan geleneksel tıp Yöntemlerinin insanların kendilerini daha
iyi hissetmek için arayış içerisine girmeleri ile yaygınlaşmaya başladığı tespit
edilmektedir. Turizm sektörünün, geleneksel tıp Yöntemlerini lüks segmentteki
konaklama işletmelerinde SPA ve/veya Wellness bölümlerinde kısmen de olsa
sunmaya başlamaları ile bu gelişmenin daha da hızlandığı söylenebilir. Bu
çalışmada, farklı kültürlere ait olan geleneksel tıp Yöntemlerinin “wellness” ile
ilişkisi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda nitel araştırma Yöntemi bu çalışma
için tercih edilirken, alanyazın taraması yanında özellikle Çin, Hindistan, Tayland
ve Türkiye gibi ülkelerdeki geleneksel tıp Yöntemlerinin günümüzde wellness
formatında sunumları doküman analiz tekniği ile web sayfaları taranarak
gerçekleştirilmiştir. Özellikle 2000’li yılların başından sonra ortaya çıkan medikal
wellness geleneksel tıbbın okul tıbbı ile bütünleşmesine bir örnek olarak kabul
edilebilir. Wellness’ın bir yaşam tarzı olmanın yanında bir turizm ürün çeşidine
de dönüştüğü tespit edilmiş ve wellness’ın artık bir çok bileşeni bünyesinde
barındıran bir sektöre dönüştüğü anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp, Wellness, Çin, Hindistan, Türkiye
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REDISCOVERY OF TRADITIONAL MEDICINE: WELLNESS
It is known that traditional medicine that looks upon human body and mind as a
whole has been increasingly taking its rightful place within modern medicine. It is
observed in this rapidly-globalizing world that the traditional medicinal Methods
that belong to certain regions or cultures, and that has been sustained for thousands of years are becoming widespread since the people have been in search of alternative means to feel better. It can be concluded that this development has gained
speed in tourism industry as traditional medicinal Methods have found place in SPA
and/or Wellness departments of luxury hotels and resorts. Wellness propounds a holistic viewpoint that has a balanced approach towards physical and mental health
of humans. This study aims to reveal the relationship between traditional medicinal
Methods of various cultures and the concept of “wellness”. Within this context, qualitative research Method was adopted, and the presentations of traditional medicinal
Methods within the context of wellness concept, particularly in countries, such as
China, India, Thailand, and Turkey, were reviewed through the webpages, and these
data were supported through secondary information. Medical wellness, which has
begun to arise in early 2000s, may be regarded as an example of integration of traditional and modern medicine. At the end of this study, it was found that besides
being a lifestyle, wellness has turned into a tourism product and an industry that
encompasses various elements within its itself.
Keywords: Traditional Medicine, Wellness, China, India, Turkey

MÜSLÜMAN İSPANYA’DAN ZİRAATÇİ BİR HEKİM
ABDURAHMAN İBNİ VEFİD’İN ZEYTİN HAKKINDAKİ
MÜLAHAZALARI
Doç Dr. Harun Dıraman 1, Mehmet Ulaş2
Afyon Kocatepe Üniv. Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü. Afyonkarahisar.

1

Zeytincilik Araştırma İstasyonu. Yetiştirme Tekniği Bölümü. Bornova – İzmir

2

Akdeniz Diyetinin geleneksel temel unsurlarından olan zengin tekli doymamış
yağ asidi (oleik asit) ve dikkate değer bir fenolik bileşen kaynağı olan zeytin
meyvesi ve onun bir türevi olan zeytinyağı beslenme fizyolojisinde fonnsiyonel bir
gıda kaynağı ve geleneksel ve modern tıpta ise çeşitli hastalık ve simptomlardan
koruyucu özelliği bakımından önem arzetmektedir. Hekim kimliğinin yanında,
botanikçi ve eczacı (farmakolojist) olarak bilim tarihinde seçkin bir yere sahip
olan Abdurahman İbni Vefid 998 (1008) – 1074 (Toledo, İspanya); aynı zamanda
taşıdığı agronomist (tarım bilimci) özellikleri ile de Endülüs Agronomi Okulu’nun
anahtar şahsiyetlerinden de biridir. Ortaçağ Avrupasında Abenguefith adıyla
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da bilinen bu zat, tarım alanında da Mecmū‘ fī ’l-filāḥa (Ziraat hakkında Bir
Doküman) adıyla bir eser yazmış olup, maalesef bu eserin tam Arapça orijinali
kayıptır. Bu kitabın İspanyolca (Castellano) tercümesi Tradato de Agricultura adı
altında Alfonso X El Sabio (1252-1284) hükümdarlığı döneminde yapılmıştır. Bu
İspanyolca metin 1997 yılında İspanya’daki Malaga Üniversitesinde C. Caudrado
ROMERO (Felsefe ve Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü) tarafından gerekli
notlar ilave edilmek suretiyle yayınlanmıştır. Bu bildiride, adı geçen bu basılı
metinin Geleneksel Adeniz diyetinin en temel kısımlarını kapsayan zeytinyağı ve
sofralık zeytin üretimini içeren mevcut 73. bölümü ele alınmıştır. Bu bölümde İbni
Vafid zeytincilik konusunu iki ana başlık: 1. Kötü kokulu (tortulu) zeytinyağının
iyileştirilmesi [tuz, ısıtma ve yaprak kullanımı] ve 2.Yemeklik (Sofralık) zeytin
üretimi [salamura ve yuvarlama/sele]) altında incelemiştir. Bu çalışmanın amacı,
geçmişten geleceğe uzanan zeytincilik kültürünün köklerine ait ve bilim tarihinde
de seçkin bir yere sahip olan Müslüman İspanya’dan (Endülüs) gelen en eski
yazılı tarım kaynaklarından biri hakkında bir hekimin işlenmiş zeytin meyvesi ve
yağı hakkında Türk bilim camiasına bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: Müslüman İspanya, İbni Vefid, Tarım, Zeytin, Zeytinyağı

AKUPUNKTURUN ADOLESANIN İDİYOPATİK SKOLYOZU
TEDAVİSİNE KATKISI
Uzm. Dr.Demet Taş (Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim
Araştırma Hastanesi)
Uzm. Dr. Filiz Sarı (Ankara, Özel Çalışan Hekim)

ÖZET
Skolyoz, ayakta çekilen vertebra radyografisinde Cobb metodu kullanılarak
ölçülen lateral eğriliğin 10 dereceden fazla olması olarak tanımlanmaktadır. Altta
yatan bilinen bir nedenin olmadığı, 10 ile 18 yaş aralığında saptanan skolyoz;
adolesanın idiyopatik skolyozu (AİS) olarak adlandırılmaktadır. Cobb açısı 25’in
altında ise hafif, 25-40 arası orta ve 45 derecenin üzerinde ise ağır skolyoz olarak
değerlendirilmektedir. Hafif AİS için genellikle izlem önerilirken, orta derecedeki
AİS için ise breys dışındaki konservatif Yöntemler arasında egzersiz, fizyoterapi,
plates, yoga, kayropraksi, manuel terapi, akupunktur bulunmaktadır. Literatürde
manuel terapi Yöntemleri ile egzersiz ve breys kombinasyonu çalışmalar
bulunmaktadır. Ancak çalışmalarda AİS tedavisinde akupunktur Yöntemine
pek rastlanamamıştır. Bu nedenle akupunktur ve manuel terapi uygulanan AİS
tanılı olgumuzu sunmayı Amaçladık: On yedi yaşında erkek olgu sınav kaygısı
şikayeti ile Nisan 2017’de bir geleneksel tamamlayıcı tıp Kliniğine başvurmuş ve
klinikte skolyozu fark edilmiştir. Kliniğe gelmeden iki yıl evvel skolyoz tanısı almış
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olan hastaya sınav kaygısı, sırt ağrısı ve skolyozu için akupunktur ve manuel
terapi (Maitland Tekniği) uygulanmıştır. Hastaya dokuz seans haftada bir kez
kulak ve vücut akupunkturu ve manuel terapi uygulanmıştır. Hastanın tedaviye
başlanmadan önce çektirilmiş olan MR raporlarında Cobb açısı 30.93 derece
olarak belirtilmiştir. Tedavi sonunda (ilk gelişinden 10 hafta sonra) çektirilen
MR’da ise Cobb açısının 24.27 derece olduğu görülmüştür. Literatürde skolyozlu
ergenlerin akran etkisi ve özgüven zedelenmesi nedenleriyle çok daha kolay
riskli davranışlarda bulunabildikleri belirtilmiştir. Bu nedenle AİS’in konservatif
tedavisi için, ergenin uyum sağlayabileceği ve sürdürebileceği bir Yöntemin
seçilmesi önemlidir. Hafif veya orta düzeydeki AİS tedavisi için ergenin kabul
ettiği Yöntemlerden birine (egzersiz/fizyoterapi/manuel terapi) akupunkturun
eklenmesi bütüncül bir tedavi sağlayacaktır. Akupunktur skolyozun ilerlemesini
önleyip, iyileşmesine katkı sağlayabilir aynı zamanda gencin skolyoza ilişkin
görünümü ile ilgili kaygılarını azaltabilir.

CONTRIBUTION OF ACUPUNCTURE TO THE TREATMENT OF
IDIOPATHIC SCOLIOSIS IN ADOLESCENTS: A CASE REPORT
Dr. Demet Taş (Ankara Child Health Diseases Hematology Oncology Education
Research Hospital, pediatricians)
Dr. Filiz Sarı (Ankara, Private Physician, Anesthesiologist)

SUMMARY
Scoliosis is defined as more than 10 degrees of lateral flexion measured by the Cobb
Method on the graph of the standing vertebrae. Adolescent idiopathic scoliosis (AIS)
referred to when it occurs at the age of 10 or later in adolescence. Scoliosis was evaluated as mild when the Cobb angle was below 25, moderate when it was between
25-40 mm, and severe when it was above 45 degrees. While monitoring is usually
recommended for mild AIS, conservative Methods such as brace (primary), exercise,
physiotherapy, plates, yoga, chiropractic, manual therapy, acupuncture are recommended for the, moderate AIS. However, the use of acupuncture in the treatment of
AIS was rarely investigated. For this reason, we aimed to present the AIS diagnosed
case treated with acupuncture and manual therapy: A 17-year-old male case was
admitted to a traditional complementary medicine clinic in April 2017 with a anxiety
complaint and the scoliosis of the patient was noticed in the clinic. Acupuncture and
manual therapy (Maitland technique) were applied to the patient, who had been
diagnosed with scoliosis two years before coming to the clinic. The patient received
nine sessions (once a week) ear and body acupuncture and manual therapy. The
Cobb angle was reported as 30.93 degrees in the MR reports of the patient before
the treatment was started. At the end of the treatment (10 weeks after the first admission), the Cobb angle was found to be 24.27 degrees. In the literature, it has been
392

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

stated that adolescents with scoliosis can be found in risky behaviors much more easily due to peer effect and self-esteem impairment. For this reason, it is important for
the conservative treatment of AIS to choose a Method that the adolescent can adapt
and maintain. Adding acupuncture to one of the Methods (exercise / physiotherapy
/ manual therapy) accepted by adolescents for mild or moderate AIS treatment will
provide a holistic treatment. Acupuncture can prevent scoliosis progression and
contribute to healing, as well as reduce physical appearance and other concerns.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE HİPNOZ
Büşra Tosun1, Tuğçe Kavaz2, Kenan Taştan3
Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
1

Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalı, Erzurum,Türkiye				
2

Dr. Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
Erzurum, Türkiye
3

Giriş
T.C. Sağlık Bakanlığı tanımına göre; hipnoz, telkin yoluyla, diğer bir kişinin bilinç
ve farkındalık düzeyinde, hisler, duyular, düşünceler, hafıza veya davranışlarda
değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran eylem
veya prosedürdür. Bu uygulamaların sağlık alanında kullanılmasına ise Tıbbi
Hipnoz denir.
DİŞ HEKİMLİĞİ VE HİPNOZ: Kuzey Amerika’daki (ABD ve Kanada) diş hekimliği
okullarında öğrencilerin yaklaşık üçte birine (%30) hipnoza Giriş bilgilerinin
verildiği görülmektedir. Hipnoza yönelik ilginin bu düzeyi, hipnozun diş
hekimliğinde yaygın bir kullanım alanının olduğunu göstermektedir.
Diş Hekimliğinde Hipnozun Kullanım Alanları:
a) Anksiyete, korku ve fobi durumlarının yönetimi
b) Analjezi ve anestezi Amaçlı
i.Diş çekimi
ii.Baş boyun bölgesinde görülen ağrılarda
c) Hemoraji, salivasyon ve öğürme kontrolünde
d) Sorunlu alışkanlıkların yönetiminde
i.Diş gıcırdatma, bruksizm
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ii. Parmak emme
iii. Çene ve diş problemleri ile baş etmede
e) Protez ve ortezlere adaptasyonda

Sonuç
Hipnoz diş hekimliği uygulamalarında (tedavi ve rehabilitasyon) güvenle
kullanılabilen geleneksel ve tamamlayıcı bir tıp Yöntemidir.

HYPNOSIS IN DENTISTRY
Büşra Tosun1, Tuğçe Kavaz2, Kenan Taştan3
Research Assistants, Ataturk University, Faculty of Dentistry, Department of
Prosthodontics, Erzurum, Turkey

1

Research Assistants, Ataturk University, Faculty of Dentistry, Department of
Prosthodontics, Erzurum, Turkey
2

Assistant Professor, Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Family
Medicine, Erzurum,Turkey
3

Indruction
Republic of Turkey, according to the ministry of health definition; hypnosis is an
action or procedure that is designed to bring about changes in feelings, thoughts,
memories or behaviors at the level of consciousness and awareness of another
person by means of suggestion. The use of these applications in the area of health is
called Medical Hypnosis.
DENTISTRY AND HYPNOSIS: Approximately one-third (30%) of the students in the
dental schools in North America (USA and Canada) are given hypnosis entry information. This level of interest for hypnosis suggests that hypnosis is a common area
of use in dentistry.
Hypnosis in Dentistry Usage Areas:
a) Management of anxiety, fear and phobia situations
b) Purpose of analgesia and anesthesia
i. Tooth extraction
ii. Pains in the head and neck region
c) Control of hemorrhage, salivation and retching reflex
d)Managing problematic habits
394
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i. Bruxism
ii.Thumbsucking
iii.To cope with chin and dental problems
e) Adaptation to prostheses and orthoses

Conclusion:
Hypnosis is a traditional and complementary medical Method that can be used safely in dental applications (treatment and rehabilitation).

THE EFFECT OF RAMAZAN I’TİKAF ON VARIOUS BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS
Assoc. Prof. Dr. Maihebureti Abuduli1, Hasan Huseyin Eker2, Mehmet Derya Onuk3,
Cagatay Geredeli4
Department of T&CM, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

1

Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2

University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Teaching And Research Hospital,
Istanbul, Turkey
3

University of Health Sciences Okmeydanı Teaching And Research Hospital, Istanbul,
Turkey
4

Fasting has been practiced for thousands of years. Hippocrate, Galen, Plato, Aristotle
embraced the fasting. It is very favorable therapy in Islamic, Uygur, Unani, Ayurvedic Medicine as well as Turkish Folk Medicine etc. I’tikaaf is a worship maintained
by very deep hunger in fasting month of Ramadan. A prospective study was carried
out among 46 male volunteers who performed i’tikaf worship. Volunteers were fed
with very low calories. Before and at the end of i’tikaf, blood was taken and various
biochemical and immunological parameters were examined. The Results indicated
a significant decrease in weight, BMI, waist circumference and hip circumference
(p<0.001), Lymphocyte count increased significantly (p=0.009). A significant increase was observed in the values of IgA, IgM, IgG within the hematological parameters
(p<0.001). While total cholesterol and LDL did not change significantly, a significant
decrease was seen in HDL cholesterol (p<0.001). In conclusion, i’tikaf got the immune system stronger.
Keywords: Ramadan I’tikaf, weight, BMI, cholesterol, immune system.
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YAŞLI POPÜLASYONDA KARŞILAŞILAN SORUNLARDA
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Dr. Ersel GEÇİOĞLU
Dr. Bilge GEÇİOĞLU
Dr. Setenay MİT
Tanı ve tedavi Yöntemlerindeki gelişmeler, sağlık hizmetlerine ulaşımın
kolaylaşması, genel olarak sosyal ve ekonomik kalkınma seviyesinin artışı,
beslenmenin iyileşmesi ve eğitimdeki gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus artmaktadır.
65 yaş üzeri kişilerde birtakım fizyolojik, biyokimyasal ve yapısal değişiklikler ve
bunlara bağlı belirtiler ortaya çıkar.
Yaşlı popülasyonda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT),
özellikle kronik rahatsızlıkların yönetiminde, ağrının giderilmesinde ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesinde faydalıdır. Yaşlı bakımında GETAT uygulamaları,
sadece vücudun savunma ve iyileştirme becerilerini güçlendirmede bütüncül
yaklaşıma vurgu yapan iyi sağlık uygulamalarını değil, öz bakım ve fonksiyonel
bağımsızlığının güçlenmesini de teşvik eder.
GETAT uygulamaları, risksiz değildir ve bu nedenle yaşlı hastalar etkileşim riskini
en aza indirgemek için konvansiyonel tedavilerine ek olarak GETAT uygulamalarını
kullanmayı düşünürken doktorlarına danışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Geriatri

AKUPUNKTURUN YAŞLI HASTALARDA UYGULAMA
ENDİKASYONLARI
Dr. Ersel GEÇİOĞLU
Dr. Setenay MİT
Dr. Bilge GEÇİOĞLU
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusun bakım ve
tedavi konularında tamamlayıcı tıp Yöntemleri kullanımı hızla artmaktadır.
Yaşlı nüfusun tedavisinde akupunktur ağrı kontrolü, bağırsak motilitesinin
düzenlenmesi, uyku bozuklukları, depresyon ve genel iyilik halinin
sağlanmasının yanında akut hastalıklarda hızlı iyileşmeyi sağlamak amacıyla
uygulanabilmektedir. Geleneksel Çin Tıbbında geriatrik hastalarda böbrek
meridyeninde Jing (Öz) eksikliği düşünülerek tedavi planlaması yapılmaktadır.
Bununla birlikte son yıllarda artan kalp hastalığı, kanser gibi modern çağın
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hastalıkları ise daha çok fazlalık sendromlarına bağlı olarak meydana gelmektedir.
Yani böbrek enerji eksikliğinin yanında daha çok balgam (phlegm), kan stazı ve iç
rüzgâr nedeniyle hastalıklar ve ölümler meydana gelmektedir.
Akupunkturun klinik etkilerinin altında yatan mekanizmaları araştıran birçok
klinik çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda akupunkturun beyin fonksiyonlarında
artış, endojen opioidler gibi nörotransmitterlerin salgılanması ve segmental
nörolojik etkileri olduğu gösterilmiştir.
Akupunktur yaşlılarda güvenli ve etkili bir yardımcı tedavi olarak uygulanabilir.
Ancak akupunkturun etki mekanizmasını açıklayabilmek için daha çok klinik
çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur,Geriatri,Yaşlılık

MEDICAL HONEYS AND THERAPY
Sibel SİLİCİ1, Nisa ÜLGEN1
1

Erciyes University, Agricultural Biotechnology Department, Kayseri-Türkiye

Purpose
In this study, it was aimed to determine the bioactive properties of medical honeys
produced in Turkey. A total of 48 honey samples were used in the study. As flower
honeys were lavandula, rhododendron, citrus, chestnut, thyme, linden honeys.

Method
Pollen and total phenolic content, antioxidant and antiradical activities determined
of honeys.

Findings
It was observed that honey samples analyzed had statistically difference between
the total phenolic contents (p<0.05). The highest antioxidant activity were found in
lavender and citrus honeys; 38.30 and 138.28 mg AAE/g honey, respectively. The highest antiradical activity in the analyzed honeys was found on chestnut honey and
the lowest antiradical activity on thyme honey; 66.02 and 7.47%, respectively.

Conclusion
By this research, the bioactivity of monofloral honeys produced in Turkey has been
determined and discussed in terms of therapy.

Acknowledegement
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SIK KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Şule Rabuş, Prof. Dr.1
1

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Bitkisel kaynaklı ürünler ve gıda takviyeleri tedavi edici veya koruyucu Amaçlar
için hastaların kendi kendilerine seçerek veya tavsiye üzerine kullandıkları
ürünlerdir. Bu ürünlerin sağlayabildikleri yararın yanı sıra olumsuz ilaç etkileşimleri
ve yan etkiler şeklinde zarar verme potansiyeli de taşımaktadır. Özellikle dar
terapötik indekse sahip varfarin, digoksin, siklosporin benzer ilaçlarla birlikte
kullanıldıklarında bu etkileşim riski daha da önemli hale gelmektedir. Bu bildirinin
amacı ginkgo, panax ginseng, sarı kantaron (St John’s wort), ekinezya, devedikeni
(milk thistle) gibi sık kullanılan bitkisel ürünlerin ilaçlar ile olası farmakodinamik
ve farmakokinetik etkileşimleri hakkında farkındalık oluşturmaktadır. Güvenilir
bir sağlık bilgisi kaynağı olarak, eczacılar bitkisel kaynaklı ürünler ve gıda
takviyelerinin güvenli kullanımını teşvik etmede daha sorumlu bir rol oynayarak,
sağlamakta oldukları eczacılık hizmetlerini genişletmeleri yönünde yeni bir fırsat
bulabilirler.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel ürün; ilaç; etkileşim

DETERMINATION OF ESSENTİAL OIL COMPOSITION AND
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ORTHURUS HETEROCARPUS
(BOISS.) JUZ.
Assist. Prof. Emel Dıraz Yıldırım1, Prof. Dr. Şengül Karaman2, Assoc. Prof. Ashabil Aygan3
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Science and Letter Faculity, Biology
Department
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Science and Letter Faculity, Biology
Department
2

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Science and Letter Faculity, Biology
Department
3

ABSTRACT
Purpose
Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz., belonging to Rosaceae family. The plant root is
known as clove because of its aromatic similarity and used traditionally by local pe398
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ople from Kahramanmaraş city as peasants to flavor tea and taken as a decoction
for treatment of stomachache, diarrhoea and used for prevention the halitosis. Also,
the plant used to treat respiratory diseases. In this study, the essential oil of O. heterocarpus roots were analyzed by GC–MS/FID and the oil was carried out against nine
bacteria and one yeast.

Method
Essential oil of the air dried root parts of the plants obtained by distillation Method.
Antimicrobial activity of the oil determined by using disk diffusion Method.

Results
Eugenol was found as a major component (95.80%-87.53%) in the roots and the oil
shows a high broad spectrum antimicrobial activity.

Conclusion
O. heterocarpus can be used for different medicinal purpose because of high eugenol content.

ORTHURUS HETEROCARPUS (BOİSS.) JUZ.’UN UÇUCU YAĞ
BİLEŞENLERİNİN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN
BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Emel Dıraz Yıldırım1, Prof. Dr. Şengül Karaman2, Doç. Dr. Ashabil Aygan3
1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

3

ÖZET
Çalışmanın amacı
Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz., Rosaceae (Gülgiller) familyasına aittir. Bitkinin
kökleri aromatik benzerliğinden dolayı karanfil olarak bilinmektedir. Kahramanmaraş
şehrinde halk arasında kaynatılarak karın ağrısı, ishal tedavisinde, çayın
tatlandırılmasında ve ağız kokusunun önlenmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda
solunum yolları hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu çalışmada O.
heterocarpus köklerinin uçucu yağ bileşenleri GC-MS/FID cihazı ile tespit edilmiş,
dokuz bakteri ve bir mantar üzerine antimikrobiyal aktivitesi çalışılmıştır.

Metot
Kurutulmuş köklerin uçucu yağları distilasyon Yöntemi ile çıkarılmış,
antimikrobiyal aktivite disk difüzyon metodu ile belirlenmiştir.
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Bulgular
Köklerin uçucu yağında öjenol (%95.80-%87.53) ana bileşen olarak bulunmuştur.
Yağın geniş spektrumlu antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç
O. heterocarpus yüksek öjenol içeriğine sahip olması sebebiyle farklı tıbbi
Amaçlarla kullanılabilir.

DRUG INTERACTİONS WİTH COMMONLY USED HERBAL
PRODUCTS
Sule Rabus, Prof. Dr.1
1

Marmara University Faculty of Pharmacy, Clinical Pharmacy Department

Herbal products and food supplements are products that patients use by themselves or upon recommendation for therapeutic or protective purposes. In addition to
the benefits that these products can provide, they also have the potential to cause
harm in the form of adverse drug interactions and side effects. Especially when used
together with drugs with narrow therapeutic indices such as warfarin, digoxin, or
cyclosporin, the risk of this interaction becomes even more important. The purpose
of this presentation is to raise awareness of possible pharmacodynamic and pharmacokinetic interactions of commonly used herbal products such as ginkgo, panax
ginseng, St John’s wort, echinacea or milk thistle with drugs. As a reliable health information source, pharmacists can find a new opportunity to expand their pharmacy services by playing a more responsible role in encouraging the safe use of herbal
products and food supplements.
Keywords: Herbal products; drug; interaction

MÜZİĞİN YENİDOĞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Şeyma Çatalgöl 1 Esin Çeber Turfan2
Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü catalgol@hotmail.com

1

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü esinceber@gmail.com

2

Amaç
Bu çalışma, yenidoğanlara tamamlayıcı tıp uygulamalarında dinletilen müziğin
etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
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Yöntem
Araştırma, bir literatür tarama çalışması olup; Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında
Uşak Üniversitesi ağı üzerinden EBSCOhost arama motoru ve Cochrane
kütüphanesi kullanılarak 2007–2018 tarihleri arasında yayınlanmış tüm makaleler
incelenerek yapılmıştır. Yapılan literatür taramasında, müziğin yenidoğanlar
üzerine etkisini incelemeye yönelik olarak 12 makale incelenmiş ve içerik analizi
yapılmıştır.

Tartışma
Çalışmada incelenen makalelerde ortak bulgu; müziğin yenidoğanlarda duyusal
uyarıları geliştirdiğini, besin alımındaki artışı sağlayarak kilo artışına yardımcı
olduğunu ve anne/baba ile bebek arasındaki bağı güçlendirdiğini göstermektedir.
Aynı zamanda yenidoğanlara dinletilen sakinleştirici müziklerin, laterjik ve içine
kapanık bebeklerin uyanmasına yardımcı olduğu, oksijen saturasyonunun
düzelmesini, vital Bulguların stabil hale gelmesini sağladığı ve huzursuzluğu
hafiflettiği bildirilmektedir (Arya, et al 2012:1) (Butt, Kisilevsky 2016:17) (Gooding,
Lori 2010:211) (Keith , Weaver , Vogel 2012:112) (Laopaiboon et al 2009:1) (Lee
2010:60) (Loewy et al.2013:902) (Lubetzky et al.2010:24). (Standley 2012:311)
(Tabarro et al. 2010:445) (Vianna et al. 2011:206) (Yang , Kim 2010:571).

Sonuç
Tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılan müziğin, yenidoğan davranışlarını
ve büyümesini olumlu yönde etkilediği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Bu
alanda kanıt temelli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Music, Music Medicine, Neonatal, Newborn
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Goal
This study was carried out to investigate the effect of music to listened to newborns
in complementary medicine applications.

Method
The research is a literature review study; Between February and March 2018, all ar402
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ticles published between 2007-2018 were analyzed by using the EBSCOhost search
engine and Cochrane library through Uşak University network. In the literature review, 12 articles were examined and content analysis was conducted to examine the
influence of music on newborns.

Discussion
Common finding in the articles examined in the study; suggests that music enhances sensory stimuli in newborns, increases weight gain by boosting nutrient intake,
and strengthens the bond between the mother and the baby. At the same time,
calming music listened by newborns is reported to help awaken lethargic infants,
improve oxygen saturation, stabilize vital signs, and alleviate discomfort. (Arya, et
al 2012:1) (Butt, Kisilevsky 2016:17) (Gooding, Lori 2010:211) (Keith, Weaver , Vogel
2012:112) (Laopaiboon et al 2009:1) (Lee 2010:60) (Loewy et al.2013:902) (Lubetzky
et al.2010:24). (Standley 2012:311) (Tabarro et al. 2010:445) (Vianna et al. 2011:206)
(Yang, Kim 2010:571)

Result
The music used in complementary medical practices has been reported in studies
conducted that have positive effects on newborn behaviors and growth. Evidence-based work is needed in this area.
Key Words: Music, Music Medicine, Neonatal, Newborn
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE
TAMAMLAYICI TIP YöntemLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE
TUTUMLARI
Özlem EREL¹, Selcen ÖNCÜ², Kamil Varlık EREL³
¹Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
²Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
³Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı

ÖZET
Amaç
Bu çalışmanın amacı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve
2 öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıbba (GTT) ait bilgi ve tutumlarını
belirlemek, etkileyen faktörleri tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem
Çalışma 2017-2018 Bahar yarılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem 1 ve 2 öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmada kullanılan anket formu, 13
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demografik bilgi, 24 geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili ifadenin yer aldığı 5’li
Likert ölçeğinin olduğu iki bölümden oluşmaktadır.

Bulgular
Çalışmaya; yaşları 18-24 arasında değişmekte olan 66(%54.5) kız, 54(%44.6) erkek;
70’i (%57.9) birinci, 51’i(%42.1) ikinci sınıfta olan 121 öğrenci dahil edilmiştir.
Öğrencilerin 37’si(%30.6) GTT seçmeli dersi aldıklarını, GTT’yi en fazla sağlık
problemleri ile saç ve cilt bakımı için kullandıklarını; GTT öğrenme alanları içinde
ilk sırada tıp fakültesi dersinin yer aldığını bildirmişlerdir.
94(%77,7)öğrenci GTT uygulamalarının yararlı, 87(%71.9) öğrenci ise etkili
olduğunu düşündüklerini bildirmişlerdir.85(%70.2) öğrenci hastanelerde
GTT uygulama birimleri açılmasına olumlu baktıklarını bildirmiştir. 84(%69.5)
öğrenci GTT uygulamalarına hekimlik yaşantılarında ihtiyaç duyabileceklerini,
95(%78.5)öğrenci GTT uygulamalarının tıp fakültesi eğitim sisteminde yer alması
gerektiğini düşündüklerini bildirmiştir.

Sonuç
Son yıllarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp Yöntemlerine yönelik artan ilgiye
paralel olarak öğrencilerimizin de konuyla ilgili olumlu düşündükleri, güvenilir
bilgi gereksinimi içinde bulundukları, geleneksel ve tamamlayıcı tıp Yöntemlerini
tıp eğitiminin bir parçası olarak görmek istedikleri tespit edilmiştir.

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF MEDICAL STUDENTS
ABOUT TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE
METHODS
ABSTRACT
Objective
The aim of this study is to identify the knowledge and attitudes about traditional
and complementary medicine among Adnan Menderes University, Faculty of Medicine 1st and 2nd year students.

Material and Methods
This study includes 2017-2018 Spring Term Adnan Menderes University, Faculty of
Medicine 1st and 2nd year students.
The questionnaire used in this study is consists of two parts; 13 demografic information, 24 issues about traditional and complementary medicine with 5-point Likert-typed.
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Results
Total 121 medical student participated in this study: their ages were between 18-24;
66(54.5%) female, 54(44.6%) male; 70 (57.9%) 1st year, 51(42.1%) 2nd year.
37 students (30.6%) traditional and complementary medicine elective lesson, students the most used Methods among the students were; medical problems, hair
problems and dermatologic therapy; medical faculty lesson was first of traditional
and complementary medicine learning field.
94 students (77.7%) reported that traditional and complementary medicine Methods are useful, 87 students (71.9%) reported that they are effective. 85 students
(70.2%) reported positive thought about establishment of traditional and complementary medicine units at the hospitals. 84 of the students (69.5%) reported that
they may need traditional and complementary medicine Methods in their professional lives and 95 (78.5%) reported that traditional and complementary medicine
practices should be a part of medical education.

Conclusion
Parallel with the increasing interest in traditional and complementary medicine
Methods in recents years, it has been found that our students also think positively
about the subject, they need reliable information and want to see traditional and
complementary medical Methods as a part of medical education.

Amaç
“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” (GETAT) fiziksel ve ruhsal hastalıklardan
korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında
sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç
ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve
uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı Yöntemlerdir.
Sağlık Bakanlığı’nın, 27 Ekim 2014 tarihinde usulsüz ve bilgisizce yapılan GETAT
uygulamalarının önüne geçmek amacıyla hazırlamış olduğu yönetmelik Resmi
Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre GETAT uygulama yetkisi, Sağlık
Bakanlığı tarafından yalnızca hekimlere ve yalnız kendi alanında uygulama
yapmak koşulu ile diş hekimlerine verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve 2 öğrencilerinin geleneksel ve
tamamlayıcı tıbba ait bilgi ve tutumlarını belirlemek, etkileyen faktörleri tespit
etmektir.

Gereç ve Yöntem
Çalışma, 2017-2018 Bahar yarılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem 1 ve 2 öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmada veri toplamada
araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilmiş olan anket formları
kullanılmıştır. Çalışma hakkında bilgilendirilerek gönüllülük esasına dayalı olarak
doldurulmuş olan anket formu; 13 maddelik demografik bilginin sorgulandığı
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birinci bölüm ve 24 GETAT ile ilgili ifadenin yer aldığı 5’li Likert ölçeğinin olduğu
iki bölümden oluşmaktadır.

Bulgular
Çalışmaya dâhil edilen 121 öğrencinin (66 (%54,5) kadın, 54 (%44,6) erkek); yaşları 18-24 arasında arasında değişmekteydi (19,61 ± 1,028). Öğrencilerin 70’i
(%57,9) birinci, 51’i (%42,1) ikinci sınıf idi. Öğrencilerin 37’si (%30,6) GETAT seçmeli
dersi aldıklarını, GETAT öğrenme alanları içinde ilk sırada tıp fakültesi dersinin yer
aldığını bildirmişlerdir. Öğrencilerin 94’ü (%77,7) GETAT uygulamalarının yararlı,
87’si (%71,9) etkili olduğunu düşünmekteydi. 85 (%70,2) öğrenci hastanelerde
GETAT uygulama birimleri açılmasına olumlu baktıklarını bildirdi. 84 (%69,5)
öğrenci GETAT uygulamalarına hekimlik yaşantılarında ihtiyaç duyabileceklerini, 95
(%78,5) öğrenci GETAT uygulamalarının tıp fakültesi eğitim sisteminde yer alması
gerektiğini düşündüklerini bildirdi. Öğrencilerin 5’li Likert ölçeğinde verdiği yanıtlar
1-5 arasında olumsuzdan olumluya doğru puanlandığında en olumlu yanıtlardan
10 madde aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Tablo 1). Öğrencilerin kullanmış oldukları GETAT Yöntemleri arasında bitkisel tedavi (%32,1) ilk sırada, kupa uygulaması (%7,4) ikinci sırada, hipnoz (%6,5) üçüncü sırada, müzikle tedavi (%5,8) dördüncü
sırada yer almakta idi. GETAT kullanma Yöntemleri arasında sırasıyla sağlık problemi (%23), saç ve cilt bakımı (%15,9), stresi azaltmak (%9,9), uyku düzeni (%5,7) ve
kilo kontrolü (%4,1) yer almakta idi.
Anket Maddeleri

Ortalama Puan

Olumlu düşünmek hastalıklarla mücadelede bedene yardım
4,39
eder.
Tedavinin etkinliğine inanmak hastalıkla mücadelede
4,36
önemli yer tutar.
GTT uygulayıcılarının tıbbi alt yapısı olmalıdır.
4,22
GTT uygulamalarının yararlı olduğunu düşünüyorum.

3,88

GTT uygulamaları vücudu savunmaya hazırlar, tıbbi tedaviye
3,83
yanıtı artırır.
GTT uygulamalarının etkili olduğunu düşünüyorum.
3,81
Hastanelerde GTT uygulama birimlerinin açılmasına olumlu
bakıyorum.
GTT uygulamalarına hekimlik yaşantımda ihtiyaç
duyabilirim.
Doğal bitkisel ürünlerin kullanımı ilaçlara göre daha
sağlıklıdır.
GTT uygulamaları klasik tıbbın tamamlayıcısıdır.

3,79
3,73
3,69
3,68

Tablo 1. Öğrencilerin anket maddelerine verdiği yanıtlar ve ortalama puanları
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

407

Bildiriler Kitabı

Sonuç
Son yıllarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp Yöntemlerine yönelik artan ilgiye
paralel olarak öğrencilerimizin de konuyla ilgili olumlu düşündükleri, güvenilir
bilgi gereksinimi içinde bulundukları, geleneksel ve tamamlayıcı tıp Yöntemlerini
tıp eğitiminin bir parçası olarak görmek istedikleri tespit edilmiştir. Bu da iki yıldır
birinci sınıfta seçmeli ders olarak yer almakta olan geleneksel ve tamamlayıcı
tıp dersi ile eğitim programında yer almaya başlayan GETAT Yöntemlerinin tıp
fakültesinin ilerleyen yıllarında da programa entegre edilmesinin gerekliliğini
ortaya koymaktadır.

SAFRANIN BİYOAKTİVİTE VE TIBBİ ÖZELLİKLERİNE GENEL
BAKIŞ
Dr.Öğr. Üye. Hakan TERZİ1, Prof.Dr. Mustafa YILDIZ1, Öğr. Gör.Dr. Amir SOLTANBEIGI2,
Biyo. Erhan SAKARTEPE1, Arş. Gör. Fadimana KAYA1, Doç.Dr. S. Handan YILDIZ3, Prof.
Dr. Mustafa SOLAK3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, Afyonkarahisar/TÜRKİYE
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi, Afyonkarahisar/TÜRKİYE
2

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bölümü Afyonkarahisar/
TÜRKİYE
3

Crocus sativus L. (Iridaceae)’un safran olarak bilinen kuru stigmaları baharat ve
ilaç olarak kullanılmaktadır. Safran dünyadaki en pahalı baharatlardan biridir ve
yüzyıllardır halk tıbbında kullanılmaktadır. Kimyasal analizler safran stigmalarında
150’den fazla bileşenin varlığını göstermiştir. Krosin ve krosetin karotenoidleri
ve monoterpen aldehitler olan pikrokrosin ve safranal safranın en önemli
aktif sekonder metabolitleridir. Biyomedikal Bulgular, safran ve bileşenlerinin
nörodejeneratif bozukluklar, iskemik retinopati, koroner arter hastalığı, kan
basıncı anormallikleri, enflamatuar hastalık ve depresyon için bir tedavi olarak
yararlı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca safran ve bileşenleri antioksidan,
antimutajenik, antigenotoksik, tümörisidal ve antioksidan aktiviteye sahiptir.
Krosin ve krosetin gibi safran türevleri, çeşitli in vivo ve in vitro modellerde
önemli antikanser aktiviteye sahiptir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar safran
tüketiminin birçok kanser türünün daha düşük bir riski ile pozitif ilişkili olduğunu
göstermiştir. Bu derlemede, C. sativus’un biyolojisi, biyolojik aktiviteleri ve tıbbi
etkileri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Safran, Crocus sativus, Biyoaktivite, Tıbbi özellikleri
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AN OVERVIEW ON BIOACTIVITY AND MEDICINAL
PROPERTIES OF SAFFRON
Dr. Hakan TERZİ1, Prof.Dr. Mustafa YILDIZ1, Dr. Amir SOLTANBEIGI2, Bio. Erhan SAKARTEPE1, Res. Assist. Fadimana KAYA1, Assoc. Prof. S. Handan YILDIZ3, Prof.Dr. Mustafa SOLAK3
Afyon Kocatepe University, Faculty of Science and Literature, Molecular Biology and
Genetics Department, Afyonkarahisar/TURKEY

1

Afyon Kocatepe University, Food Control Research and Application Center, Afyonkarahisar/TURKEY
2

Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Medicinal Genetics,
Afyonkarahisar/TURKEY
3

Dried stigmas of Crocus sativus L. (Iridaceae) known as saffron have been used as
a spice and medicine. Saffron is one of the most expensive spices in the world, and
it has been used in folk medicine for centuries. Chemical analyzes has shown the
presence of more than 150 components in saffron stigmas. Carotenoids namely crocin and crocetin and the monoterpene aldehydes picrocrocin and safranal are the
most important active secondary metabolites of saffron. Biomedical findings have
been demonstrated that saffron and its ingredients may be useful as a treatment for
neurodegenerative disorders, ischemic retinopathy, coronary artery disease, blood
pressure abnormalities, inflammatory disease and depression. Furthermore, saffron
and its ingredient have antioxidant, antimutagenic, antigenotoxic, tumoricidal and
antioxidant activity. Saffron derivatives such as crocin and crocetin have significant
anticancer activity in a variety of in vivo and in vitro models. Recent studies indicated
that consumption of saffron positively correlates with a lower risk of many types of
cancers. In this review, it is aimed to give information about the biology, biological
activities and medical effects of C. sativus.
Anahtar Kelimeler: Saffron, Crocus sativus, Bioactivity, Medicinal properties
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SATUREJA HORTENSİS L. BİTKİSİNİN FENOLİK BİLEŞİK
KOMPOZİSYONU ÜZERİNE HASAT ZAMANININ ETKİSİ
Abdussamat GÜZEL1, Mahfuz ELMASTAŞ2, İsa TELCİ3
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Harran Universitesi,
Şanlıurfa Türkiye
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
İstanbul,Türkiye
2

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta
Türkiye
3

asametguzel@harran.edu.tr

Amaç
Tıbbi ve aromatik bir bitki olan Satureja hortensis bitkisinin bireysel fenolik bileşik
içeriği üzerine farklı hasat zamanlarının etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Materyal ve Metod
Bursa ekolojik şartlarda yetiştirilen bitkinin çiçeklenme başlangıcı Temmuz ayı
ve çiçeklenme sonu olan Eylül aylarında toplanan S.hortensis bitkisinin bireysel
fenolik bileşikleri DAD detektörlü HPLC ile analiz edilmiştir. Kantitatif analiz için
hazırlanan örnekler 9 tekrarlı olacak şekilde HPLC cihazı ile analiz edildi.

Bulgular
Fenolik bileşiklerin hasat dönemlerine göre değişimi
g Fenolik Bileşik/kg Kuru Bitki
Çiçeklenme Başlangıcı
(Temmuz)
Çiçeklenme Sonu
(Eylül)

Rozmarinik asit Luteolin-7-O-glikozit

Apigenin-7-O-glikozit

Kafeik asit

14.17

1.95

0.97

0.34

10.75

1.08

0.95

0.31

Sonuç
Hasat dönemi farklılığının fenolik bileşikler üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Fenolik bileşiklerdeki bu değişim, bitkinin savunma sisteminde kullandığı sekonder
metabolitlerin çiçeklenme döneminde daha fazla olduğu, çiçeklenme sonrasında
ise azaldığını göstermektedir. S. hortensis bitkisinin çiçeklenmeye başlangıcında
hasat edilmesi ile fenolik bileşik bakımından daha avantajlı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Satureja hortensis L, Fenolik Bileşik, Rosmarinik Asit, HPLC
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AKUPUNKTURUN DONUK OMUZ HASTALIĞINDA ETKİLERİ
Dr Feryal Çetin GÜRELİK1, Prof Dr Tuğrul Cabıoğlu1
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ümitköy Ankara, Türkiye
Donuk omuz (adhezif kapsülit) omuzda hareket kısıtlılığı ve ağrıyla seyreden bir
rahatsızlıktır .Belirtiler tipik olarak sinsi başlangıçlı olup zamanla şikayetler artar
ve ilerler..Donuk omuz çoğunlukla 40-65 yaş arası kadınlarda görülmektedir.
Donuk omuz eklemi çevreleyen yumuşak dokuların, özellikle de eklem
kapsülünün kalınlaşıp sertleşmesi sonrası ortaya çıkar. Kalın ve kısalmış olan bu
dokular omuz hareketlerini engelleyerek hastanın günlük hayatındaki yaşam
kalitesini ciddi anlamda düşürür. Ayrıca tiroid bezi hastalıkları, felç(inme) geçiren
hastalar, meme veya kalp cerrahisi sonrası, Parkinson hastalığı ve uzun süre
omzu hareketsiz kalan bireylerde donuk omuz gelişme riski yüksektir. Hastaların
1/3’ünde iki taraflı olabilir. Omuz çevresi kırıklar veya cerrahilerden sonra da
omuzda hareket kısıtlılığı gelişebilir..
Donuk omuzda öncelikli tedavi cerrahi dışı Yöntemlerdir. Anti-inflamatuvar
ilaçlar ve eklem içi kortizon enjeksiyonları ağrı kontrolü için yararlıdır.
Donuk omuz sendromu bir tamamlayıcı tıp Yöntemi olan akupunktur ile de
tedavi edilebilmektedir.
Donuk omuza Çin tıbbı perspektifinden baktığımızda;akupunktur tedavisi ile
hem akut hem de kronik vakalarda mükemmel Sonuçlar alındığını görürüz..
Etyolojisine baktığımızda
1-Soğuk
2-Aşırı yük binmesi ya da yoğun egzersiz
3-Kazalar
4-Safra kesesi problemleri
5-Kalın barsak problemleri karşımıza çıkar.
Tedaviye baktığımızda akut vakalarda özellikle distal noktaların akut omuz
ağrısında kullanıldığını görürüz..Distal noktalar kuvvetle manipüle edilerek
ilgili meridyendeki tıkanıklık ortadan kaldırılır .Distal noktalar kullanıldıktan
sonra lokal noktalar kullanılabilir.Akut omuz ağrısı veya sertliğinde ana distal
nokta ST38 ‘dir.Bu nokta etkilenen omuzun olduğu tarafta iğnelenir kuvvetlice
manipüle edilir ve hastaya omzunu nazikçe hareket ettirmesi (döndürmesi/
çevirmesi)istenir.Omuz hareketleri ciddi olarak etkilenmişse 3.bir kişi hastanın
dirseğinden tutarak nazikçe hastanın omzunu çevirmesine yardım edebilir.
Eğer ağrının olduğu ana alan ince barsak meridyenin olduğu bölgeyse kullanılacak
distal nokta BL 58(Feiyang) olup uygulama tekniği ST38 ile aynıdır. Distal
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noktalar manipüle edildikten sonra lokal noktalar iğnelenip moksa ile ısıtılabilir.
Lokal nokta seçimi, ağrının yayıldığı meridyenin tesbit edilmesisayesinde yapılır.
Eğer omuzda sertlik varsa belli hareketler yaptırılarak hareketlerin kısıtlı olduğu
meridyen tesbit edilir.
Eğer ki hasta kolunu yanlara doğru açamıyorsa etkilenen kanal kalın barsak
kanalıdır. Eğer ki hasta elini karşı omzuna değdiremiyorsa etkilenen akciğer
meridyenidir.
Eğer ki hasta kolunu kıvırarak karşı skapulasına değdiremiyorsa (çamaşırını
kapatamamak) etkilenen meridyen ince barsak kanalıdır.
Yukarda bahsedilen tekniklerin yardımıyla ağrının yayıldığı alan ve hassasiyetin
olduğu noktalar dikkatlice incelenerek etkilenen meridyen kolaylıkla bulunur
aynı zamanda uygun lokal noktalar seçilebilir. Etkilenen meridyene göre nokta
seçimi önemli olmakla birlikte özellikle hassasiyetin olduğu noktanın seçilmesi
kıymetli olur.
Omuz ağrısında sadece etkilenen meridyen değil aynı zamanda ağrının olduğu
bölgedeki Batı tıbbı ışığında anatomik lokalizasyonlar da dikkate alınmalıdır.
Kronik omuz ağrısında distal noktalar yine kullanılmakla birlikte ya çok az ya da
hiç manipüle edilmezler.
Bu sunumun amacı akupunkturun donuk omuz sendromundaki etkinliğini
literatürler ışığında gözden geçirmektir.

ACUPUNCTURE THERAPİES İN THE TREATMENT OF FROZEN
SHOULDER
Dr Feryal Çetin GÜRELİK1, Prof Dr Tuğrul Cabıoğlu1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamarı
Merkezi, ANKARA, TÜRKİYE
Frozen shoulder (adhesive capsulit)is a disease that is characterized by stiffnes and
pain of the shoulder. Symptoms begin insidiously and increases as the times go by.
Frozen shoulder usually seen between the ages of 40-65 women .Soft tissues around
the shoulder joint and especially the sinew capsule becomes thicker and stiffed..Thickened and shortened tissues limits the shoulder movements and patients daily life
becomes worse .Also thyroid diseases,stroke,after cardiovasculer or breast surgery
,Parkinson disease and patients who stayed immobile are under risk for frozen shoulder. In 1/3 of the patients both shoulder are affected. After fractures around shoulder
and after shoulder surgery also stiffnes can ocur. The first choice of the treatment
of frozen shoulder is non surgical Methods.Anti inflamatuar drugs and injection of
cortisone into the sinews can be the choices.
412

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Frozen shoulder syndrome can be treated by acupunture.
İf we look frozen shoulder from Chinnese perspective; acupuncture treatment is very
succesful for both acute and chronic cases. When we look over the aetiology, the
following are the most seen
1- cold
2-excessive work or exercise
3-accidents
4-gall bladder problem
5-large intestine problem
In the Treatment of acute cases, usually distal points are used. After manipulation
of distal points strongly to remove the obstructions from the channel involved. The
main distal point for acute shoulder pain and stiffness is ST38.This point is needled
on the same side of the affected shoulder and is manipulated vigorously for a few
minutes while the patient gently rotates the shoulder joint. If movement of the joint
is severly impaired, it is preferable that a third person holds the patients arm by the
elbow and gently helps him or her to rotate the shoulder. If the main area of pain is
along the small intestine channel, the distal point to use is BL58 (Feiyang),with exactly the same technique as for ST -38.After manipulating the distal point as described above, local points are used with warmiing needle if necessary. The choice of the
local points is made according to the distribution of pain along a certain channel.
If the shoulder is stiff, the channel involved can also be identified according to the
particular movement that is inhibited. If the patient cannot raise the arm sideways
it indicates that the
large intestine channel isinvolved. After the manipulation of distal points local points
can be needled and heated by moxa. Iff the patient cannot raise the arm sideways it
indicates that the large intestine channel is involved.
İf the patient cannot touch the opposite shoulder joint, then the lung channel is probably affected. İf the patient cannot twist the arm backwards over the scapula it donates the involvement of the small intestine channel.
With the aid of the above techniques careful observation of the distrubition of pain
and pressing the points checking for tenderness the involved channel can be identified and the local points chosen. Choosing the point according to involved channel
is important but to choose the points according to tenderness and anatomical localisation of the pain according to Western type medicine is also very important. Distal
points are also used in chronic cases but never or very little manipulated
The aim of this presantation is to make a revision of the effect of acupuncture on
frozen shoulder with the literature.
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AKUPUNKTUR VE İMMÜN SİSTEM
Dr Feryal Çetin Gürelik 1, Dr Setenay Mit 2, Prof Dr Işıl Fidan 2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi
ANKARA, TÜRKİYE
1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi
ANKARA, TÜRKİYE
2

Akupunktur, doğuda 3000 yıldan fazla geçmişi olan bir Yöntem olup batı
ülkelerinde de son yıllarda oldukça revaçta olan bir tamamlayıcı tıp Yöntemidir.
Akupunktur, vücudun savunmasında ve homeostazisinde rol oynayan immün
sistemle yakın ilişkiye girerek vücut direncini artırıcı etkiye sahiptir. Çok sayıda
klinik çalışma ile akupunkturun immün sistemle ilişkili başta allerjik bozukluklar,
astım, kronik ürtiker, allerjk rinit olmak üzere pek çok otoimmün hastalıkta
ve bağışık yetmezlik hastalıklarında etkili olduğu gösterilmiştir. ST36 gibi
akupunktur noktalarının özellikle immün sistemle ilgili hastalıklarda başarılı ve
yaygın kullanımı da bu görüşü desteklemektedir
Akupunktur ve immün sistem ilişkisine bakacak olursak akupunkturun 1)
natural killer (NK) hücre sitotoksitesini artırdığını 2) Th1/Th2 hücre cevabındaki
dengesizliği düzelttiği, 3) nöral -immün sistem iletişimini sağladığını görürüz.
Akupunktur NK hücresi üzerindeki aktivitesini ST36 noktasının uyarılması ile
yapar. Yapılan hayvan çalışmalarında 3 gün süreyle bu noktanın günde 1 kez
uyarılmasının dalaktaki NK hücre aktivitesini artırdığı gözlenmiştir. Bu etkinin
artan IFN-γ ve β-endorfin sekresyonu aracılığı ile olduğu düşünülmektedir.
Akupunktur tedavisinin ardından hastalarda periferik kanda IFN-γ seviyesinin
arttığının gösterildiği pek çok klinik çalışma vardır. Akupunktur tedavisinin
ardından CD94/NKG2C kompleksi aracılığı ile protein tirozin kinaz ekspresyonunu
arttığını bunun sonucunda da NK hücre aktivitesinin arttığı gözlenmiştir. Benzeri
bir çalışmada akupunktur tedavisinin NK hücre aktivitesini azaltan protein
tirozin fosfataz -1 ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir. Akupunktur tedavisinin
ardından vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1),ekspresyonun arttığı
gözlenmiş olup bu molekül IFN-γ üzerinden etki ederek NK hücrelerinin hedef
hücreye bağlanmasını kolaylaştırır.
Akupunktur sadece NK hücrelerini değil santral sinir sisteminde bazı belli
nörotransmitterlerin özellikle opiodların salınımını sağlayarak sempatik ve
parasempatik sistemi uyararak analjezi, visseral fonksiyonların düzenlenmesi
ve immün modulasyon gibi fizyolojik cevapların açığa çıkmasına yol açar.
Hipotalamusun aktivasyonu ve endojen opiad peptidlerin salınmasının
akupunktur ile indüklenen nöroimmün reaksiyonun altında yatan ana
mekanizma olduğu düşünülebilir. Akupunkturun immünmodulasyon üzerine
etkileri sadece opioidler üzerinden olmayıp katekolamin ve serotonin sisteminin
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aktive olması yoluylada olur. Hiç kuşkusuz bu konudaki sorular cevaplardan
daha fazla olup akupunktur ve immün sistem arasındaki ilişkinin daha detaylı bir
şekilde incelenmesi gerekmektedir.

ACUPUNCTURE AND IMMUNE SYSTEM
Dr Feryal Çetin Gürelik 1, Dr Setenay Mit 2, Prof Dr Işıl Fidan 2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi
ANKARA, TÜRKİYE
1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi
ANKARA, TÜRKİYE
2

Acupuncture ,which has been practiced more than 3000 years in Eastern countries
,is now a very popular complemantary medicine Method in Western countries.. Acupuncture, is closely related to ımmune system and reboost the total body resistance.
A number of clinical studies have indicated that acupuncture is effective for the managment and treatment of immune-related disesases, including allergic disorders,
infections, autoımmune diseases and immunodefficiency –syndromes. Stimulation
of acupuncture point ST36 is used very commonly and succesfully also supports this
opinion.
When we look the relationship between the acupuncture and immune system 1)reinforcement of natural killer (NK) cell cytotoxicity 2) correction of the imbalance of
Th1/Th2 cell response 3) neural-immune communication are seen. Activity of acupuncture on NK cell occurs by the stimulation of ST36 point A series of studies stimulation at ST36 acupoint (once a day for 3 days) enchanced splenic NK cell activity
in normal rats. It is suggested that the enchancing effect of acupuncture on NK cell
activity is mediated by the increased levels of IFN-γ and β-endorphin secretion.
After acupuncture treatment IFN-γ serum levels are elevated in patients. Acupuncture treatment increase expression of protein tyrosine kinase(PTK),which increases NK
cell activity, through the induction of CD94/NKG2C complexes while acupuncture
decrease protein tyrosine phosphatase -1(SHP-1),which inhibits NK cell activity. It is
also suggested that acupuncture treatment increase gene expression of vascular cell
adhesion molecule-1 (VCAM-1),which may play an important role in anchoring NK
cell to the target cells, through the increased level of IFN-γ .
It is widely accepted that not only NK cells acupuncture also facilitates the release
of certain neurotransmitters, especially opioids, in the CNS and activates either of
sympathetic or parasympathetic nervous systems which elicits profound psychophysical responses including potent analgesia, regulation of visceral functions and
immunomudulation.
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It can be proposed that the activation of hypothalamus and release of endogenous
opioid peptides is likely pathway of acupuncture- induced neural-immune interaction. However suggesting non –opioid mechanisms, such as catecholamine and
serotonine system, play a key role in the immunomodulatory effects of acupuncture.
Obviously there are more questions than answers in this field. It needs time and more
detailed study on the relationship between acupuncture and immune system.

ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİN BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE
ALTERNATİF TIBBA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Zülfiye Bıkmaz1, Esma Sevim2
Dr.Öğr. Ü. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü,
Kırklareli
1

Öğrenci, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü,
Kırklareli
2

Amaç
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif
Tıbba ilişkin tutumları ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

Yöntem
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan bu çalışma Şubat-Mart2018 tarihleri
arasında bir üniversitenin Beslenme-Diyetetik Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ve
İlahiyat bölümünde okuyan öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmuştur.
Örneklem seçimine gidilmeksizin araştırmaya gönüllülükle katılan 833öğrenci
çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın yapılabilmesi için kurum yazılı
izinleri ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Soru formu sosyo-demografik ve
alternatif tıp uygulamalarına yönelik toplam 34soru ve Bütüncül Tamamlayıcı
ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ)’nden oluşturulmuştur. Verilerin
istatistiksel analizinde SPSS paket programı kullanılarak betimleyici istatistikler,
iki ve çoklu gruplar arasındaki farkın anlamlılık testleri kullanılmıştır.

Bulgular
BTATÖ toplam puan ortalamaları açısından en düşük ortalama26,02±6,19 ile
İlahiyat bölümü, en yüksek ortalama27,26±6,48 olarak Hemşirelik bölümü
öğrencilerinden elde edilmiştir. Toplam ölçek ve alt boyut tutum puanlarının;
cinsiyet, bölüm, ikamet edilen yer, tamamlayıcı ve alternatif tıbbın gücüne
inanma, güvenme, temel tıp eğitimiyle birlikte eğitiminin verilmesi,
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branşlaşması gerektiği, sağlık kurumlarında bu hizmetin verilmesi ve diğer
bazı değişkenlere ilişkin görüşlerin istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturduğu
belirlenmiştir(p<0,05).

Sonuç
Beslenme-Diyetetik, Hemşirelik, SağlıkYönetimi ve İlahiyat bölümü öğrencilerinin
tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı pozitif tutumları olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Beslenme-Diyetetik, Hemşirelik, İlahiyat,
Öğrenci, Tamamlayıcı ve Alternatif tıp, Bütüncül sağlık

DETERMINING THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS
TOWARDS HOLISTIC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE
MEDICINE
Objective
This study was conducted to determine the attitudes of university students towards
holistic complementary and alternative medicine and the factors effective on this.

Method
This descriptive and cross-sectional study was conducted between February-March2018 with students of Nutrition-Dietetics, Nursing, Health Administration and
Theology at a university. Sample selection was not carried out and 833 students who
volunteered to participate were included. For the study to be conducted, written permissions were received from the institution and verbal consent was obtained from
the participating students. The questionnaire consisted of34 questions on socio-demographic information and alternative medicine practices, and it was prepared
based on the Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire(HCAMQ).SPSS package software was used to analyze the data, and the analysis included descriptive statistics and tests of significance of the differences among two or
more groups.

Findings
Based on the HCAMQ total scores, the lowest mean score was found in the department of Theology as26.02±6.19 and the highest mean score was found in the department of Nursing by27.26±6.48. The total scale and sub-dimension attitude
scores differed significantly based on variables including sex, department, place of
residence, belief and confidence in the power of complementary and alternative medicine, inclusion of training on the issue within basic medical training, necessity of
it to be a branch, provision of these services in medical institutions and some other
variables(p<0.05).
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Conclusion
It was found that the students of the departments of Nutrition-Dietetics, Nursing,
Health Administration and Theology had positive attitudes towards complementary
and alternative medicine.
Keywords: Health Administration, Nutrition-Dietetics, Nursing, Theology, Students,
Complementary and Alternative Medicine, Holistic Health

SASANG TYPOLOGY AND ITS TYPE-SPECIFIC HERBAL
TREATMENT
Su Hye Lim1,2 Wansu Park3
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Istanbul University, Istanbul,
34116, Turkey
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Division of Longevity and Biofunctional Medicine, School of Korean Medicine, Pusan National University, Pusan, 50610, Republic of Korea, suhyelim@gmail.com
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ABSTRACT
Sasang typology (Sasang Constitutional Medicine) is a uniquely Korean traditional
personalised medicine, developed by Jema Lee (1837-1900) in his work, Longevity
and Life Preservation in Eastern Medicine. According to Sasang typology people are
to be classified into one of four types, these being Tae-Yang (TY), So-Yang (SY), TaeEum (TE) and So-Eum (SE). Each type of person has different specific features of psychology, physiology and pathology. The Sasang Constitutional Analysis Tool (SCAT)
has been developed for a Sasang type diagnosis using facial shape, body shape, questionnaire, and voice information. Sasang typology specifies different efficacious
and safe treatments for the four people types using type-specific medicinal herbs
and type-specific acupuncture. In particular medicinal herbs and formulae differ according to the people types whilst some herbs produce different or even opposite reactions with different types. This study aims to understand Sasang typology and its
type-specific herbal treatments as an example of personalized medicine and thereby
to encourage the implementation of person-centred treatment models in the future
development of medicine.
Keywords: Sasang Typology, Constitutional Medicine, Type-Specific Herbal Treatment, Personalized Medicine, Korean Medicine
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SASANG TİPOLOJİSİ VE ONUN TİP-SPESİFİK BİTKİSEL
TEDAVİLERİ
ÖZET
Sasang tipolojisi (Sasang konstitüsyonel tıbbı), Jema Lee (AD 1837-1900)
tarafından yazılan ‘Doğu Tıbbında Uzun Ömür ve Yaşam Koruması’ kitabına
dayanarak geliştirilen, Kore’ye özgün, geleneksel ve kişiselleştirilmiş bir tıp
alanıdır. Sasang tipolojisine göre insanlar dört tipten biri olarak sınıflandırılırlar.
Bunlar Tae-Yang (TY), So-Yang (SY), Tae-Eum (TE) ve So-Eum (SE) olarak
ayrılırlar. Her bir grubun kendisine özgü psikoloji, fizyoloji ve patoloji özellikleri
mevcuttur. Modern ve bilimsel teşhis için Sasang Konstitüsyonel Analiz Aracı
(SCAT), yüz şekli, vücut şekli, anket ve ses bilgilerini kullanarak Sasang tipi bir
tanı sistemi geliştirilmiştir. Sasang tipolojisi, tiplere göre etkili ve güvenli bir
tedavi için farklı Yöntemler kullanılmaktadır; tip-spesifik bitkisel tedavi ve tipspesifik akupunktur. Özellikle kullanılan tıbbi bitkiler ve formüller her tipe göre
farklıdır ve bazı bitkiler ise tiplere bağlı olarak ters reaksiyon gösterir. Bu çalışma,
kişiselleştirilmiş tıp açısından Sasang tipolojisini, tip-spesifik bitkisel tedavilerini
aydınlatmayı ve gelecekteki tıp modeli olarak insan merkezli tıp modelini
önermeyi Amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sasang tipolojisi, konstitüsyonel tıp, kişiselleştirilmiş tıp,Tip-spesifik bitkisel tedaviler, Kore tıbbı

1. Introduction
In recent years there is a trend throughout the world to seek safer and more efficient
medicine which accords with the needs of people. Personalised medicine is emerging
as a way of meeting the need for more effective treatments. There is a connection
between personalised medicine and Sasang typology in that it is a person-centred
treatment.
Sasang typology (ST) is a uniquely Korean traditional personalised medicine, developed by Jema Lee (AD 1837-1900) in his work, Longevity and Life Preservation in
Eastern Medicine [1, 2]. According to Sasang typology people are to be classified into
one of four types, these being Tae-Yang (TY), So-Yang (SY), Tae-Eum (TE) and So-Eum
(SE) [3]. Sasang typology is also called Sasang Constitutional Medicine because it is
based on constitutional classification. Constitutional type-based medicine can be
found throughout the world, from the works of Hippocrates and Galen in ancient
times, who had four personality types, these being: Sanguine, Choleric, Phlegmatic
and Melancholic [4], to the works of Kretschmer and Sheldon in modern times, who
had three different types [5, 6]. Previous studies have shown that Sasang typology
is a well-structured theory from the point of view of genetics, physiology and pathology and offers treatments based on types that are safer and more efficient than
similar treatments not related to types [7]. In fact it was the differing reactions of
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different person types to herbal treatment that gave birth to Sasang typology [3]. In
Sasang herbal medicine, frequently used herbs are different for each type. Moreover some herbs such as Ephedra sinica and Panax ginseng [3, 8] have incompatible
effects on some person types. Hence, type-specific herbal treatments play an important role in Sasang typology. This study aims to understand Sasang typology and its
type-specific herbal treatments as examples of personalised medicine and thereby
to encourage the implementation of person-centred treatment models in the future
development of medicine.

2. General features of Sasang typology (Table 1)
Sasang typology, rooted in Eastern medicine, contains Yin Yang concepts in its theory. The concept of Yang embraces heat, brightness, activeness, sympathetic reactivity etc., whereas the concept of Yin includes cold, darkness, stability, parasympathetic reactivity etc. The idea of constitutional types was first put forward in the book of
LingShu which suggested five body types [3]. Jema Lee, who had a question about
the diverse effects of herbs on different people, took the idea from the book of LingShu and created Sasang typology [9]. Sasang typology classifies people into four
groups, borrowing type-names from the book of I Ching; These type names are TaeYang (TY, Greater Yang), So-Yang (SY, Smaller Yin), Tae-Eum (TE, Greater Eum) and
So-Eum (SE, Smaller Eum) [10, 11]. Hence Sasang type classification is impregnated
with Yin Yang theory.
Sasang typology would be regarded as a body-mind medicine, considering both
emotional and physical aspects together. The holistic approach of Sasang typology
considers suitable diets, balanced emotions, inborn characters, genetically weak
physiology traits and diseases together. In the pathophysiological characteristics of
the Sasang types, the disequilibrium of sorrow, anger, gladness and enjoyment bring
about illness [1, 2]. The visceral theory of Sasang typology uses four visceral systems
(the lung, kidney, liver and spleen) and sets corresponding groups as the spleen-kidney pair and the lung-liver pair [2, 3]. Tae-Yang type people are supposed to have a
large lung and small liver visceral system and have strong sympathetic activation
but weak anabolism and energy storing traits. Tae-Eum type people are said to have
a large liver and small lung system and to have strong anabolism and energy saving
but with weak sympathetic activation. So-Yang type people are assumed to have a
large spleen and small kidney visceral system and to have a strong intake and digestion but weak waste discharge. So-Eum type people are thought to have a large
kidney and small spleen and to have strong waste discharge but weak intake and
digestion [12].
Previous studies have suggested that autonomic reactivity and pathophysiology
are related in Sasang typology. Tae-Eum type people show a tendency to have weak
sympathetic response and strong parasympathetic reaction with high heat generation. So-Eum type people seem to have low metabolic rate and strong sympathetic reaction. So-Yang type people appear to be between TE and SE [10, 12]. Physical
signs of good condition for each type person differ: enough urination for TY types,
easy defecation for SY types, enough perspiration for TE types and good digestion
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for SE types [9, 13]. Frequent symptoms and unhealthy signs are distinctive for each
type. TY types frequently have emesis, neurasthenia and sudden weakness in lower
limbs. SY types are prone to constipation, gastroesophageal reﬂux disease, affective
disorder, insomnia and heat on the chest. TE types are prone to hypohidrosis, diabetes, metabolic syndrome, hypertension, stroke, obesity, abstructive sleep, apnoea
and irritable bowel syndrome. SE types are prone to indigestion, upper respiratory
infection and neurotic symptoms [10, 14]. The principle of treatment in Sasang typology puts emphasis on creating a balance between hypoactive organs and hyperactive organs [15]. Sasang typology sets its own treatment protocol with type-specific
herbal treatments and acupuncture. Even where people have the same symptoms,
herbal treatments and acupuncture are to be applied differently due to their constitutional types [9].
With regards to aetiology in the case of diseases resulting from a disharmony of natural origin, Sasang typology stresses the importance of the person’s way of life including control of their emotions, diets and social relationships. Jema Lee warnes that
inordinate emotional expression and inadequate food intake can cause disease. He
also warns that improper social correspondence can be a bad influence on one’s health [2, 9].
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Sasang type (with prevalence)

Tae-Yang (<0.1% of
population)

So-Yang (30%)

Tae-Eum (40%)

So-Eum (30%)

Nature

Sorrow
Feel sad when they find that
their self-transcendent idea is
obstructed

Anger
Become angry when they are
blocked. The anger can be
regulated by fairness.

Gladness
Social approval can be
obtained with courtesy. They
are glad when they get what
they want.

Enjoyment
Worries can be relieved with
wisdom. They enjoy what
they have now.

Pathophysiological characteristic

Large lung system, small
liver system. Strong
sympathetic activation,
weak anabolism and
energy-storing.
Low threshold of
sympathetic activation.

Personality or temperament

Masculine, forward moving,
original thinker. High SPQ

Large spleen system, small kidney
system.
Strong intake and digestion,
weak with waste discharge.
Between Tae-Eum and So-Eum
from the aspect of autonomic
reactivity. Between Tae-Eum and
So-Eum for SDFI.

Large liver system but small
lung system.
Strong anabolism and
energy-storing, weak
sympathetic activation.
Low threshold of
parasympathetic activation.
High SDFI and low FDQOL.
High insulin resistance. High
Triglyceride, cholesterol
concentration, and blood
pressure.

Large kidney system, small
spleen system.
Strong on waste discharge,
weak intake and digestion.
Low threshold of sympathetic
activation. Low SDFI and
high FDQOL. Low immune
function.

Active, externally oriented,
talented for business.
High SPQ, high
novelty-seeking and low harmavoidance (TCI). High extraversion
(NEO-PI).

Still, withdrawn,
conservative.
Between So-Yang and
So-Eum for SPQ. High in
novelty-seeking,
harm-avoidance and
extraversion. Low in trait
anxiety (STAI).

Feminine, internally oriented,
self-centered. Low SPQ.
Low Extraversion. Low
Novelty-Seeking and high
Harm-Avoidance. High in Trait
Anxiety.

Tall and big (but not fat or
obese).
High PI, BMR, BMI, body
fat mass, bone density
and waist-hip ratio. High
width-height ratio of face.
Larger neck and chest
circumference.

Short and little.
Low PI, BMI and Waist-hip
ratio. Low width-height ratio
of face. Smaller neck and
chest circumference.
Should ensure a good
digestion.

Body shape or constitution

Similar to the So-Eum type.

Short and little.
Similar to the So-Eum type, but
more muscular than
So-Eum type.

Concerns for good health

Should ensure enough
urination. Should
avoid dehydration and
overexertion of mental and
bodily resources.

Should ensure ease of defecation.
Should avoid over-activation and
overloads of bodily functions.

Should ensure enough
perspiration. Should
maintain adequate level of
catabolic, sympathetic and
circulatory system.

Should maintain a healthy
digestive function, peristalsis,
and body heat.

Frequent symptoms or ‘illnesses

Emesis, nervous- ness/
neurasthenia, sudden
weakness in lower
extremities.

Constipation, gastroesophageal
(laryngopharyngeal) reﬂux
disease, affective disorder,
insomnia, heat on chest.

No perspiration, diabetes,
metabolic syndrome,
hypertension, stroke, obesity,
obstructive sleep, apnoea,
irritable bowel syndrome.

Indigestion or dyspepsia,
upper respiratory infection,
neurotic symptoms.

Type-speciﬁc medical herbs

Chaenomelis fructus,
Acanthopanacis cortex,
Phragmitis rhizoma

Rehmanniae radix, Corni fructus,
Hoeoen, Alismatis rhizoma, Osterici
radix, Angelicae pubescentis radix

Ephedrae herba, Liriopis tuber,
Schisandrae rfructus, Dioscoreae
rhizoma, Platycodi radix, Coicis
semen, Puerariae radix

Ginseng radix, Atractylodis
albae rhizoma , Glycyrrhizae
radix, Cinnamomi cortex, Citri
pericarpium, Zingiberis rhizoma

Type-speciﬁc acupuncture points

HT8(+), LR3(+) and LU9(−)

HT3(+), KI3(+) and SP3(−)

HT4(+), LU9(+) and LR3(−)

HT7(+), SP3(+) and LI4(−)

BMI: body mass index; FDQO: functional
dyspepsia-related quality of life; NEO-PI:
NEO Personality Inventory; PANAS:
Positive and Negative Affect Schedule; PI:
Ponderal Index; SDFI: Sasang Digestive
Function Inventory; SPQ: Sasang
Personality Questionnaire; STAI: State and
Trait Anxiety Inventory; TCI: Temperament
and Character Inventory.
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Table 1. General characteristics of Sasang typology according to temperament,
physical shape, pathophysiological symptoms and type-speciﬁc treatment (adapted and adjusted from Chae et al.[14])

Diagnosis of Sasang types
Sasang typology requires and prioritises that the constitutional type should be discerned before diagnosis. In fact, it is not easy to identify the Sasang type of a person. Therefore studies have been and are being made to improve the accuracy of
diagnosis. The Korea Institute of Oriental Medicine has developed a web application
diagnosis system, SCAT (Sasang Constitution Analysis Tool) for providing systematic
and numerical value information for constitutional diagnosis [16]. The SCAT system
places importance on four values: face shape, voice, body shape and questionnaire
responses (Questionnaire for Sasang Constitutional Classification II: QSCC II) [17].
Facial pictures of the front and left side of the face and its contours are used for facial metrics and eight circumferences of body shape, along with height, weight and
body mass index (BMI) are used for body shapes. A recorded audio file of a specific
sentence is used for voice features and questions for personality traits and physiological symptoms are used for QSCC II [15]. All information is collected and analysed
through the SCAT system. The SCAT system has proved very helpful in forming an
objective constitutional decision.
Figure 1. The Sasang constitution analysis tool web services system [16]
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Figure 2. The Sasang constitution analysis tool web site main page[16]

1. Type-specific herb treatments in Sasang typology
In his work, Longevity and Life Preservation in Eastern Medicine, Jema Lee addressed
his view that the different responses occuring in some people to some herbs is not
situational but genetic. Adverse reactions of some people to some herbs gave him
the idea which was to bring about Sasang typology [2]. For example, Ephedra sinica,
which is found in the list of TE type herbs, produces adverse effects in other types and
shows side effects in SE type persons such as insomnia, motor restlessness and tachycardia. Likewise Panax ginseng and Aconitum carmichaeli, which are SE type herbs,
are not good for SY type persons because of their side effects [2, 18]. For efficacy and
safety in treatment, Sasang typology offers different sets of treatment for each type.
Frequently used medicinal herbs are used differently according to type [19, 20]. For
the problem of constipation a different type-specific laxative herb is used for each
person type: Euphorbia kansui for SY, Rheum palmatum for TE and Croton tiglium
for SE [21].
The principle of treatment in Sasang typology places importance on a balance
between hypoactive organs and hyperactive organs by regulating the combined
flow of energy and emotion. The formulae for each type are distinctively applied
even when the different person types have the same diseases [9]. For example for the
problem of indigestion, diverse formulae are applied to the differing person types:
Taeeumjowi-tang is applied for TE type persons, Hyangsayangwi-tang for SE type
and Yanggyeoksanhwa-tang for SE type [22]. The number of TY type persons is quite
small and the number of herbs and formulae are few. Hence the TY type has not
been much studied [2].
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Table 2. List of Sasang type-specific medical herbs
Types

Type-Specific Medical Herbs

TY type

Acanthopanax sessiliflorum, Actinidia arguta, Chaenomeles sinensis,
Phragmites communis, Pinus densiflora, Prunus japonica,Vitis vinifera

SY type

Akebia quinata var. polyphylla, Alisma orientalis Anemarrhena
asphodeloides, Aralia continentalis, Coptis japonica, Cornus officinalis,
Euphorbia kansui, Gardenia jasminoides var. grandiflora, Lycium
chinense, Ostericum koreanum, Paeonia suffruticosa, Phellodendron
amurense, Plantago asiatica, Polyporus umbellatus, Poria cocos,
Rehmannia glutinosa, Saposhnikovia divaricata, Schizonepeta
tenuifolia, Trichosanthes kirilowii Tussilago farfara Gypsum fibrosum
(inorganic drug)

TE type

Acorus gramineus, Angelica dahurica, Angelica tenuissima, Asparagus
cochinchinensis, Castanea crenata, Chrysanthemum indicum,
Cimicifuga heracleifolia, Coix lacryma-jobi, Dimocarpus longan,
Dioscorea tenuipes, Ephedra sinica, Gingko biloba, Liriope platyphylla,
Morus alba, Nelumbo nucifera, Platycodon grandiflorum, Polygala
tenuifolia, Prunus armeniaca, Pueraria lobata,
Raphanus sativus, Rheum palmatum, Schisandra chinensis, Scutellaria
baicalensis Ulmus pumila, Zizyphus jujuba

SE Type

Aconitum carmichaeli, Allium fistulosum, Amomum villosum, Angelica
gigas, Astragalus membranaceus, Atractylodes japonica, Aucklandia
lappa, Cinnamomum cassia, Citrus unshiu, Cnidium officinale, Croton
tiglium, Cyperus rotundus, Glycyrrhiza uralensis, Paeonia lactiflora,
Panax ginseng, Perilla frutescens, Pinellia ternate, Pogostemon cablin,
Polygonum multiflorum, Zingiber officinale, Zizyphus jujuba

Table 3. Sasang type-specific formulas for indigestion
Types

Type-Specific Formula

SY type

Yanggyeoksanhwa-tang
Rehmanniae radix 7.5g, Lonicerae folium et casulis 7.5g, Forsythiea fructus
7.5g, Gardeniae furctus 3.75g, Menthae herba 3.75g, Anemarrhenae rhizoma
3.75g, Gypsum fibrosum 3.75g, Saposhnikoviae radix 3.75g, Schizonepetae
spica 3.75g.

TE type

Taeeumjowi-tang
Coicis semen 11.25g, Castaneae semen 11.25g, Raphani semen 7.5g,
Schisandrae fructus 3.75g, Liriopis tuber 3.75g, Acori graminei rhizoma
3.75g, Platycodonis radix 3.75g, Ephedrae herba 3.75g.

SE Type

Hyangsayangwi-tang
Ginseng radix 3.75g, Atractylodis radix 3.75g, Paeoniae radix 3.75g,
Glycyrrhizae radix 3.75g, Pinelliae radix 3.75g, Cyperi rhizoma 3.75g, Citri
unshius percarpium 3.75g, Zingiberis rhizoma 3.75g, Crataegi fructus 3.75g,
Amomi villosi fructus 3.75g, Amomi rotundus fructus 3.75g.
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1. Sasang typology and person-centred treatment models in the future
development of medicine.
Sasangy typology is characterised by its type-specific herbal treatments and type-specific acupuncture. It has various aspects as a personalised medicine, including
a body-mind facet and a preventative aspect, because the wide range of ST covers
aspects varying from mind and emotion control, through good diet and health management to disease treatment. Knowledge of his Sasang type helps a person to
control his daily health condition according to his Sasang type guideline. It brings
a high quality of life and beneficial health to people by their avoiding the adverse
effects of non-type diet and non-type treatment and by enhancing the prevention
of disease [1]. Furthermore, Sasang typology could be an outstanding model of person-centred treatment for the future development of medicine.

1. Discussions and Conclusions
Sasang typology (ST) is a uniquely Korean traditional personalised medicine, developed by Jema Lee (AD 1837-1900) which classifies people into one of four types,
these being Tae-Yang (TY), So-Yang (SY), Tae-Eum (TE) and So-Eum (SE) [2]. Sasang
typology is to be regarded as a body-mind medicine, considering both emotional
and physical aspects together. The holistic approach of Sasang typology combines
emotions, inborn character, genetic weak points and disease together. According
to Jema Lee the constitutional types are innate. He emphasized way of life, dietary
style, emotion control and style of social relationships as means of preventing possible diseases [9]. It can be said that it was the different reactions of varying types of
persons to herbal remedies which gave birth to Sasang typology [3]. In Sasang herbal medicine, for each type, the frequently used herbs are different. Moreover some
herbs such as Ephedra sinica and Panax ginseng show incompatible effects in some
types [3, 8]. For efficacy and safety in treatment, Sasang typology sets different ways
of treatment for each type. Distinctive formulae are applied to patients of different
type even though they have the same diseases [9].
Though Sasang herbal medicine holds an important position in ST, pharmacognostic study of the Sasang type-specific approach to the choice of herbs and the understanding of their main compounds is in its earliest stages and is not sufficient
[20]. Lim et. al. showed in pharmacognostic outlooks on the medical herbs of Sasang
typology that phenolic compounds were dominant in TY type-specific herbs, iridoids
and triterpenes were dominant in SY type-specific, saponins were dominant in TE type-specific, and monoterpene and sesquiterpenes were dominant in SE type-specific
herbs [20]. In herbal medicine a paradigm shift from one herb usage to multi-herb
combinations is currently emerging. Traditional herbal medicine now prefers a combination of multiple herbs to the use of a single herb in order to produce significant
therapeutic effects and decoction is a common Method of herbal preparation [23,
24]. Even though type-specific formulae are applied to each person type and show
great therapeutic effects on patients, phamacognostic studies of the herbs and compound-based mechanisms are still ongoing and require further development.
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Sasang typology is a preventive body-mind medicine, which covers health control
prior to illness, treatment of disease and the prevention of the re-ocurrence of illness.
Therefore, ST is well suited for forward-looking personalised medicine and could
be of great benefit to humans with its safe and efficacious treatments. This study
aims to understand Sasang typology and its type-specific herbal treatments as an
example of personalised medicine and thereby to encourage the implementation of
person-centred treatment models in the future development of medicine.
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İŞİTME CİHAZI KULLANICILARINDA MÜZİK ALGISI
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2

Müzik algısı perde, gürlük, ritim, tını, ton ve melodi gibi müzikal bileşenlerle
yakından ilişkilidir. Konuşmanın algılanması için de önemli olan bu kavramlar,
müzik algısında daha karmaşık ve soyut süreçleri içermektedir. Müzik algısının
oluşmasında öncelikli bir role sahip olan işitme duyusunun hassasiyetinin
azalması olarak tanımlanan işitme kaybında, kaybın olumsuz etkilerini önlemek
amacıyla kullanılan işitmeye yardımcı teknolojilerden biri işitme cihazlarıdır.
Sesleri duyma ve anlamayla ilgili sorunlara odaklanan işitme cihazları, ne yazık
ki müzik gibi karmaşık bir uyaranı çözümlemekte sınırlı kalmaktadır. Bunun bir
sonucu olarak pek çok kullanıcı müzikten keyif alamamaktadır.
Bu çerçevede mevcut bildiride işitme cihazı kullanıcılarında müzik algısının
nasıl etkilendiğine ilişkin alanyazının derlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef
doğrultusunda müzikle ilişkili kavramların algılanmasında işitme cihazlarının
kuvvetli ve zayıf yönlerine değinilecektir. İşitme cihazlarının müzik algısı
üzerindeki etkisini betimlemeyi Amaçlayan bildirinin Yöntemi, konuya ilişkin
alanyazının, yazarların klinik deneyimleri temelinde derlenerek, raporlanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: işitme cihazları, işitme kaybı, müzik, müzik algısı

MUSIC PERCEPTION IN HEARING AID USERS
Assistant Professor Nurdan CANKUVVET AYKUT1, Professor Dr. Şükrü TORUN2,
Research Assistant Merve ÇİNAR3
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Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Audiology Department

Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Language and Speech Therapy
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2

Understanding music requires to recognize pitch, loudness, rhythm, timbre, tone
and melody. These concepts are also important in the speech perception, involve
more complex and abstract processes when the subject is music perception. Hearing loss, defined as a decrease in the sensitivity of the sense of hearing, which has a
primary role in music perception. Hearing aids that focus on amplification and discSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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rimination, unfortunately, limited in solving a complex stimulus such as music. As a
result, many hearing aid users do not enjoy music.
The present report aims to review literature on how music perception is affected in
hearing aid users. For this purpose, the strong and weak aspects of hearing aids in
music perception will be reviewed. The Method of this report that aims to describe
the effect of hearing aids on the music perception, is reviewing subject matter literature on the basis of authors’ clinical experience.
Keywords: hearing aids, hearing loss, music, music perception
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Sağlıklı bir işitme sistemi müzik algısının oluşumu için ön koşul özelliği
taşımaktadır. İşitme sisteminin işlevselliğinin azalması ya da kaybolması olarak
tanımlanan işitme kaybı, müzik algısının oluşumunu olumsuz etkilemektedir.
İşitsel deneyim temelinde şekillenen müzik algısında; sesi fark edebilme, farklı
sesleri ayırt edebilme, sesin uzaklığını ve yönünü tespit edebilme, hızlı ve
yavaş tempoyu anlama, ritim algılama ve öğrenilmiş melodiyi hatırlama gibi
beceriler oldukça önemlidir. Normal işiten bireylerde bu becerilerin gelişimi
işitsel deneyimle ilişkiliyken, işitme kayıplı bireylerde bu becerilerin gelişimi
farklı değişkenlerden de etkilenmektedir. Bunların başında işitme kaybının tipi
ve derecesi, işitme kaybının süresi, kullanılan işitmeye yardımcı teknolojinin tipi
ve nitelikli işitsel uyarana maruz kalma süresi gelmektedir.
Bu bildiride, işitme kaybında müzik algısının nasıl etkilendiğine ilişkin alanyazının
derlenmesi Amaçlanmaktadır. Bu Amaç doğrultusunda müzik algısında işitsel
deneyimin önemi vurgulanarak, işitme kaybında müzik algısını etkileyen
değişkenlere değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: işitme kaybı, işitsel deneyim, müzik, müzik algısı
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MUSIC PERCEPTION IN HEARING LOSS
Assistant Professor Nurdan CANKUVVET AYKUT1, Professor Dr. Şükrü TORUN2,
Research Assistant Merve ÇİNAR1
1

Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Audiology Department

Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Language and Speech Therapy
Department
2

An intact auditory system is prerequisite for music perception. Hearing loss, defined
as loss of sensitivity of the auditory system, negatively affects the music perception.
In the perception of music formed on the basis of auditory experience; skills such
as the detection of sound, discrimination of sound, detecting the distance and direction of the sound, recognizing the fast and slow tempo, perceiving rhythms and
memorizing the learned melody are very important. In normal hearing individuals,
the development of these skills is highly related to auditory experience, while the development of these skills in individuals with hearing loss is also affected by different
variables. These variables are included; the type, level and duration of hearing loss,
the assistive hearing technology, and the duration of exposure to qualified auditory
stimulus.
It is aimed to review literature on how music perception is affected by hearing loss
in the present report. In accordance with this purpose, the importance of auditory
experience in music perception will be emphasized and the variables affecting music
perception in hearing loss will be addressed.
Keywords: auditory experience, hearing loss, music, music perception

KOKLEAR İMPLANT KULLANAN ÇOCUKLARDA MÜZİK
ALGISININ GELİŞİMİ
Dr. Öğretim Üyesi Nurdan CANKUVVET AYKUT1, Prof. Dr. Şükrü TORUN2, Araş. Gör.
Merve ÇİNAR1
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Anabilim Dalı

1

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

2

Müzik algısı, işitsel deneyim temelinde şekillenir. Çocukluk döneminde
işitsel deneyimi belirgin biçimde sınırlandıran ileri-çok ileri derecede işitme
kaybında sıklıkla tercih edilen koklear implant (Kİ), cerrahi bir müdahaleyle
iç kulağa yerleştirilen işitmeye yardımcı bir teknolojidir. Sanıldığının aksine
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işitme kaybını tedavi etmemekte, işitme cihazlarına oranla daha nitelikli bir
uyarım sağlamaktadır. Erken koklear implantasyon ve müzik uygulamalarıyla
desteklendiğinde pek çok çocuğun müzikle ilişki kurmasına imkan vermektedir.
Bu bağlamda yoğun bir işitsel deneyim ve müzik etkinliklerine aktif katılım
gerektiren müzik algısı, özellikle çocuklarda Kİ’nin başarısını değerlendirmenin
önemli ölçütlerinden biri haline gelmiştir.
Bu bildiride Kİ kullanan çocuklarda müzik algısının gelişimine ve bu gelişimi
etkileyen öğelere ilişkin alanyazının aktarılması Amaçlanmaktadır. Bu çerçevede
Kİ kullanan çocuklarda müzik algısının gelişimi ve müzik uygulamaları arasındaki
ilişkinin betimlenmesi hedeflenmektedir. Derleme türü bu çalışmada alanyazın,
yazarların klinik pratikleriyle ilişkilendirilerek, Kİ kullanan çocuklarda müzik
algısının desteklenmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: işitme kaybı, koklear implant, müzik, müzik algısı, müzik uygulamaları

DEVELOPMENT OF MUSIC PERCEPTION IN CHILDREN WITH
COCHLEAR IMPLANT
Assistant Professor Nurdan CANKUVVET AYKUT1, Professor Dr. Şükrü TORUN2,
Research Assistant Merve ÇİNAR1
1

Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Audiology Department

Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Language and Speech Therapy
Department
2

Music perception is based on auditory experience that negatively affected by hearing loss. Cochlear implant (CI), is an assistive hearing technology that is surgically
placed in inner ear which is used for severe-profound hearing loss. CI does not treat
hearing loss but provides a more qualified stimulation compared to hearing aids.
When CI is implanted in the early childhood and accompanied by musical intervention, it allows children to develop music perception skills parallel with hearing peers.
Music perception, which require active participation in musical activities, have become one of the important criteria for evaluating success of CI.
It is aimed to review literature on development of music perception in children with
CI and factors affecting development. It is targeted to describe relationship between
development of music perception and music training. In this review, suggestions will
be shared by the help of literature and based on the author’s clinical experience.
Keywords: cochlear implant, hearing loss, music, music perception, music intervention
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TÜRK GELENEKSEL TIBBINDA AŞILAMA VE AŞILAMANIN
TÜRKLER YOLUYLA DÜNYAYA YAYILMASI
Mehmet Ceyhan1, Yasemin Özsürekçi1
1

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Aşılama dünyada ilk kez Ortaasya’da başlamış, Türkler bu Yöntemi batıya göçle
birlikte sürdürerek özellikle İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu Döneminde
devam ettirmişlerdir. çiçek hastaliği geçirenlerin veziküllerinden alınan sıvının
güneşte kurutulup, sağlıklı kişilerin cildine iğneyle inoküle edilmesi şeklinde
yapılan ve variolasyon adi verilen bu uygulama sayesinde tarihlerde her yıl
binlerce ölüme yol açan çiçek hastalığından korunmuşlardir. Eşi İngiliz konsolosu
olan Lady Montegu ‘nun Türkler’de gördüğü bu işlemi İngiltere’deki arkadaşlarına
yazdığı mektuplar sayesinde variolasyon 18. yy’da İngiltere’ye, oradan da diğer
Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
19. yy sonlarında Louis Pasteur kuduz aşısı geliştirme çalışmaları sırasında
Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han ‘dan maddi yardım istemiş, padişah
da maddi yardım yanında özel doktoru Alexander Zoeros Paşa başkanlığında
bir ekibi aşı üretimini öğrenmek üzere Paris’e göndermiştir. Orada bir yıl süreyle
çiçek ve kuduz aşısı üretimini öğrenen bu ekip dönüşte İstanbul’da ilk tıp fakültesi
olan Taş Mektep’in bahçesinde iki katlı ahşap bir binada, Pasteur’den sadece bir
yıl sonra çiçek ve kuduz aşisi üretimine başlamışlardir. Henüz batılı ülkelerin
büyük çoğunluğunda aşılama faaliyeti bile yokken, aşı üretimi ve uygulamaları
devam etmiş, Kurtuluş Savaş sırasında da Sivas’ta aşı üretimi sürdürülmüştür.
Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Ankara’ya taşınan aşı üretimi Refik Saydam
Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne alınmıştır. Henüz ABD’de CDC
(Hastalık Kontrol Merkezi) kurulmamışken genç Türkiye Cumhuriyeti 22 farklı
aşıyı üretip gerek ülke içerisinde kullanımını gerekse de yurtdışına ihracını
gerçekleştirmiştir. 1900’lü yılların sonlarında aşı üretimi tamamen durmuş, ancak
son yıllarda yerel aşı üretimi için çalışmalar yeniden hız kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler: aşılama, aşı tarihi, gelecek vizyonu
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AKUPRESSURUN MATERNAL ANKSİYETE VE DOĞUM
MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
Filiz Okumuş1, Halime Öncü-Çelik2
1

İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik Bölümü, MSc.

2

Giriş ve Amaç
Doğum, kadın hayatının en önemli yaşam deneyimidir. Bu dönemde annenin
anksiyetesinin azaltılması ve doğum memnuniyetinin artırılması sağlık
çalışanlarının önemli görevleri arasındadır. Bu çalışma doğum esnasında
Sp-6 akupressure noktasına uygulanan basının maternal anksiyete ve doğum
memnuniyeti üzerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem
Randomize kontrollü çalışma tipindedir. Elli deney 50 kontrol grubu olmak üzere
100 nullipar gebede yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Durumluluk-Sürekli
Anksiyete Ölçeği (STAI TX-1) ve Doğumda Anne Memnuniyeti Ölçeği (DAMDO)
kullanılmıştır.

Bulgular
Katılımcıların vital Bulguları, yenidoğanın birinci ve beşinci dakika Apgar
skorları, yenidoğan ağırlığı ve cinsiyeti açısından gruplar arasında istatistiksel
farklılık görülmemiştir (p>0.05). Maternal anksiyete düzeylerini tespit etmek
için kullanılan STAI TX-1 form ve maternal memnuniyeti ölçmek için kullanılan
DAMDO skorları açısından deney grubunun lehine istatistiksel olarak anlamlı
farklılık tespit edilmiştir (p<0.001).

Sonuç
Bu çalışma Sonuçlarına göre; doğum esnasında Sp-6 noktasına uygulanan
akupressurun maternal anksiyetenin azalması ve doğum memnuniyetinin
artması üzerine önemli katkıları bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Maternal anksiyete, doğum memnuniyeti, Sp-6 akupressure
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EFFECTS OF SP-6 ACUPRESSURE ON THE MATERNAL
ANXIETY AND MATERNAL SATISFACTION DURING LABOUR
Filiz Okumus1, Halime Oncu-Celik2
1

Istanbul Medipol University, Department of Midwifery, Asst. Prof. Dr.
Istanbul Medipol University, Department of Midwifery, MSc.

2

Introduction and aim
Childbirth is one of the most important experiences in the mothers’ lives. Reducing
maternal anxiety and increasing maternal satisfaction during this period are among
the important tasks of maternity health-care workers. The current study was conducted to evaluate the effects of Sp-6 point acupressure on the maternal anxiety and
maternal satisfaction during labour Turkish nulliparous women.

Method
A randomized controlled trial. A total of 100 nulliparous women were randomly allocated to intervention (n =50) and control (n=50) groups. The State-Trait Anxiety Scale (STAI TX-1) and the Maternal Satisfaction Scale at Delivery (DAMDO) were used as
data collection tools.

Results
There was no significant difference observed in pattern of vital signs, Apgar scores at
1st and 5th minute, neonatal birth weight and sex of newborns (p>0.05). Statistically significant differences were found in favor of the STAI TX-1 form used to determine
maternal anxiety levels and DAMDO scores used to measure maternal satisfaction
(p <0.001).

Conclusion
Sp-6 acupressure proved to be effective for decreasing maternal anxiety and increasing maternal satisfaction during labour in the present study.
Key words: Maternal anxiety, Maternal satisfaction during labour, Sp-6 acupressure

DİYABET İÇİN KULLANILAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI
TEDAVİLER
Dr. Dilek BÜYÜKKAYA BESEN1
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

1

Literatürde diyabetli bireylerin kullandığı birçok geleneksel ve tamamlayıcı tedavi Yöntemi bildirilmiştir. Akupunktur, akupressur, yoga, masaj, meditasyon,
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biyoenerji, gevşeme, ayurveda, reiki, aromaterapi ve bitkiler en sık kullanılan
Yöntemlerdir. En sık bildirilen geleneksel ve tamamlayıcı tedavi Yöntemi bitkisel
tedavilerdir. Ülkemizde bitkiler hem diyabet hem de diğer kronik hastalıklarda
en fazla kullanılan Yöntem olarak belirtilmektedir. Bazı doğal ürünler ile tip 2
diyabetli bireylerde glisemik parametreler, kardiyovasküler risk göstergeleri ve
yaşam kalitesi arasında pozitif Bulguların olduğuna ilişkin kanıtlar bildirilmiştir.
Birçok çalışma göstermektedir ki, geleneksel ve tamamlayıcı tıp kullanımı diyabetli bireylerde yüksek düzeydedir. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda diyabete yönelik geleneksel ve tamamlayıcı Yöntem kullanımı %25 ile %85 arasında
değişmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise diyabete yönelik geleneksel
ve tamamlayıcı Yöntem kullanımı Türkiye’nin doğu kesiminde %85 iken, orta kesiminde %41 olarak belirtilmektedir.

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE THERAPIES FOR DIABETES
Dr. Dilek BÜYÜKKAYA BESEN1
Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

1

Many traditional and complementary options have been reported to be used by
individuals with diabetes. Acupuncture, acupressure, yoga, massage, meditation,
bioenergy, relaxation, ayurveda, reiki, aromatherapy and herbs are most common
types of options. The most frequently used traditional and complementary medicine
has been reported to be herbal medicines. Herbs have been reported to be the most
commonly used traditional and complementary medicine for diabetes and other
chronic illnesses also in Turkey. Have been reported positive evidence were found
between some natural products with glycemic parameters, cardiovascular risk indicators and quality of life in type 2 diabetic individuals. Many studies have shown
that the rates of traditional and complementary medicine use in individuals with
diabetes are high. Studies in different countries have reported that the rate of traditional and complementary medicine use ranged from 25% to 85%. Studies from
Turkey have shown that the rate of traditional and complementary medicine use is
85% in the eastern part of Turkey and 41% in the central part of Turkey.
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DİZ OSTEOARTRİTİNDE %5 DEXTROZLA PROLOTERAPİ
VE PRP UYGULAMALARININ BİRLİKTE KULLANIMININ
ETKİNLİĞİ: İLK SonuçLAR
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KÖROĞLU1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

1

Giriş
Proloterapi unstabil yapılarda rejenerasyonu destekleyen proliferatif ve irritan
solüsyonların vücuda enjekte edilmesi esasına dayanan büyüme faktörü veya
büyüme faktörünü uyaran madde düzeyini ya da etkinliğini arttırarak doku
iyileşme veya gelişimini sağlayan bir tedavi Yöntemidir. Dekstroz proloterapinin
ve plateletten zengin plazmanın (PRP) diz osteoartritinde (OA) belirgin iyileşmeye
neden olduğu, etkili birer tedavi Yöntemi olarak kullanabileceği literatürde
gösterilmiştir.

Metodoloji:
Evre 2 diz OA olan 10 hastada eklem çevresi proloterapi uygulamasına ek
olarak eklem içi PRP uygulamalarının hastaların VAS skorlarına ve WOMAC
değerlerine etkilerinin araştırıldığı bu gözlemsel prospektif değerlendirmenin
ilk Sonuçlarında hastalarda herhangi bir yan etki görülmemiş ve tedavi öncesi
VAS ve WOMAC skorları ile tedaviden 6 ay sonraki VAS ve WOMAC değerleri
karşılaştırılıp veriler SPSS V.20 kullanılarak analiz edilmiştir.

Sonuçlar:
Hastaların tedavi sonrası 6.ayda VAS ve WOMAC skorlarında istatistiksel olarak
anlamlı gelişme olduğu tespit edilmiştir. Diz OA’inde PRP ve proloterapi tek
başına güvenli ve etkili bir tedavi Yöntemi olarak kullanılabileceği gibi birbirinin
etkinliğini desteklemek amacı ile birlikte de kullanılabilir.

HİPNOZ İLE SİGARA BIRAKMA
Gökhan ÜRKMEZ1
Özel Opera Yaşam Hastanesi/ANTALYA, dr.urkmez@gmail.com

1

ÖZET
Sigara kullanımı, önlenebilir erken ölüm ve sakatlık nedenlerinin başında yer
almaktadır. Hipnoz, öneri ve davranış terapileri günümüzde sigarayı bırakmada
başarılı Sonuçlara önemli katkı sağlamaktadır. Hipnoz ile sigara bırakmada
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gereken seans sayısı, günlük içilen sigara miktarı, ne kadar süredir sigara içildiği,
sigara ile ilişkilendirilen düşünce kalıplarının niteliği ve niceliği, sigara alışkanlığına
eşlik eden diğer faktörler, kişiden kişiye göre değişiklik gösterdiğinden başarılı
Sonuçlara ulaşmak için kişiye özel seanslar düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sigara, Hipnoz

CASE REPORT ABOUT SMOKING CESSATION WITH HYPNOSIS
ABSTRACT
Smoking is at the head of preventable early death and disability cases. Hypnosis therapies are successful in releasing cigarettes nowadays. The number of sessions required to quit smoking depends on the amount cigarettes smoked daily, how long the
person is already smoking, the quality and quantity of thought patterns associated
with cigarettes and other factors that accompany smoking habits. Due to the individual differences of these factors, hypnosis treatment offers personalized options
and success.
Key Words: Smoking, Hypnosis

1.Giriş
1.1.Genel Bilgi
Sigara kullanımı, önlenebilir erken ölüm ve sakatlık nedenlerinin başında yer
almaktadır. Hipnoz, öneri ve davranış terapileri günümüzde sigarayı bırakmada
başarılı Sonuçlara önemli katkı sağlamaktadır. Hipnoz ile sigara bırakmada
gereken seans sayısı, günlük içilen sigara miktarı, ne kadar süredir sigara içildiği,
sigara ile ilişkilendirilen düşünce kalıplarının niteliği ve niceliği, sigara alışkanlığına
eşlik eden diğer faktörler, kişiden kişiye göre değişiklik gösterdiğinden başarılı
Sonuçlara ulaşmak için kişiye özel seanslar düzenlenmelidir.

2.Olgunun Klinik Durumu
55 yaşında erkek hasta günde üç paket sigara kullanmaktayken yaklaşık 2 aydır
devam eden kuru öksürük şikayetine ses kısıklığının da eklenmesi üzerine sigara
bırakma amacıyla başvurdu. Özgeçmişinde kronik hastalık öyküsü ve sürekli
kullandığı ilaç yoktu. Alkolü sosyal içici olarak kullanmakta olan hastanın bilinen
bir alerjisi yoktu.

3.Uygulanan Tedavi
Hastaya hipnoterapi hakkında bilgi verildi ve hipnoza yatkınlığı değerlendirildi.
Hipnozitabilitesinin yüksek olduğunun görülmesi üzerine ilk hipnoterapi seansı
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uygulanmasına başlandı. Kişiye sigara içiren faktörler tespit edildi ve kendisinin
de fark etmesi sağlandı.
İkinci seansta kişinin sigaraya olan bilinçaltı motivasyonları tespit edildi ve
hastaya sigara içiren faktörler çözümlenerek bilinçdışı yeniden yapılandırıldı.
Üçüncü seansta telkinler verilerek kişinin kendisine sigara içiren psikolojik faktör
ne kadar tekrarlarsa tekrarlasın sigarayı hatırlamamsı ve özlememesi sağlandı.
Bu seans sonrası hasta sigarayı bıraktı
Toplam bir aylık süre içinde 3 seans hipnoz ile kişi sigarayı bırakmış olup; bir yıla
yakın bir süre sonra yapılan değerlendirmede sigara içmediği saptanmıştır.

4.Tedavinin Klinik Açıdan Önemi
Hipnoz uygulamalarında başarıyı etkileyen en önemli unsurlardan birisi hipnoz
uygulayıcısının psikiyatrik bilgisi ve deneyim düzeyidir.
Başarıyı etkileyen bir başka unsur ise hipnoz uygulanan hastanın hipnoza
yatkınlık derecesidir. Hipnoza yatkınlık derecesi yüksek olan kişilerde hipnoterapi
uygulamaları ile sigara bırakma daha başarılı bir Yöntem olarak görülmektedir.
Bizim olgumuz da hipnoz ile sigara bırakma uygulamasına başarılı bir örnektir.

GELENEKSEL TIBBIN MODERN YANSIMALARI
Prof.Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU
Tarihini tam olarak bilemediğimiz geleneksel Yöntemler aslında günümüz tıbbının
temelini oluşturmaktadır. Yeni kurgular eski kurguların üzerine kurulmuştur.
Eğer geleneksel tıp her derde deva olsaydı modern tıbba ve Yöntemlere ihtiyaç
duyulmazdı ancak unutulmaması gereken en önemli nokta ise modern tıp da
her derde deva olsaydı bütün dünya, bilim adamları tekrar geleneksel tıbba bu
kadar yönelmezdi.
Yani modern tıp ve geleneksel tıp insan sağlığı için birbirini tamamlayan
parçalardır. Terminoloji ve yaklaşım farkı olsa da aslında geleneksel ve modern
tıp aynı kapıya çıkmaktadır. Örneğin yin-yang teorisinin otonom sinir sistemi ile
örtüşmesi gibi, beş element teorisinin homeostasis ile örtüşmesi gibi, meridyen
sisteminin fasya yapısı ile örtüşmesi gibi. Henüz %20 kadarını bile çözemediğimiz
nöroanatomi, nörofizyoloji bilgimiz ile geleneksel tıbbın çözülememiş kısmına
haksızlık etmemeliyiz. Hepsi birlikte ilerlemeli ve çözülmeli. Analitik bir kavram
oturtmalıyız. Bu sunumda hem bir hekim hem bir anatomist olarak geleneksel
ve tamamlayıcı tıbba onbeş yıldır emek veren birisi olarak kişisel bir gözlem
ile bakamaya çalıştım. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp bilgilerini günümüz
terminolojisi, kavramları ve kuramları ile aydınlatmaya çalışmaktayım. Daha önce
benzer sunumlarım uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuştur.
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MODERN REFLECTIONS OF TRADITIONAL MEDICINE
Traditional Methods of which the exact history isn’t known, are the basis of modern
day medicine. The new structure is founded on old constructions. If traditional medicine were a panacea, modern medicine and Methods wouldn&#39;t be needed, but
the most important point to remember is that if modern medicine were a panacea,
the whole world, scientists wouldn’t pay so much attention to traditional medicine.
Therefore, for human health, modern medicine and traditional medicine are complementary parts. Despite the difference in terminology and approach, actually traditional and modern medicine have the same result. For example, the Yin-Yang theory
matches up with the autonomic nervous system; homeostasis matches up with the
theory of five elements; Meridian system matches up with the structure of the fascia.
Having figured out only less than 20% of neuroanatomy and neurophysiology, we
shouldn&#39;t be unfair to the unresolved part of traditional medicine. They all go
hand in hand, and it should be solved. An analytical concept should be defined. In
this presentation, I, as a physician and anatomist, as someone who worked traditional and complementary medicine for fifteen years, tried to approach with a personal
point of view. I try to elucidate traditional and complementary medical knowledge
through contemporary terminology, concepts and theories. I presented similar presentations in international and national congresses.

THE EFFECT OF ACUPUNCTURE ON HIGH BLOOD PRESSURE
OF PATIENTS USİNG ANTIHYPERTENSIVE DRUGS
Cemal Çevik1, Sevgin Özlem İşeri Erten2
1

Dept. of Clinical Biochemistry, Gazi University Medical Faculty, Ankara/TURKEY
Clinical Biochemistry Laboratory, Kırklareli Government Hospital, Kırklareli/TURKEY

2

ABSTRACT
Aim
Effective management of hypertension remains poor. The use of polypharmacy strategies fail to regulate blood pressure. We aim to research the effects of acupuncture
treatment on blood pressure of hypertensive patients who have already been exposed to antihypertensive drug therapy for at least 24 months.

Method
We did not alter patients’ diet, activity or antihypertensive drugs. The study includes 24 male and 10 female patients. Kidney-3, Liver-3, Spleen-9, LongIntestine-4,
Heart-7, Stomach-36, Spleen-6, Kidney-7, Lung-9 acupuncture points were needled.
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Results
After acupuncture treatment for one month in every two days for a total of 15 sessions, we found significant reductions (p 001) in both systolic and diastolic blood
pressures of these patients. That is important because via using acupuncture, complaints of patients from antihypertensive medication would also be reduced.

Conclusion
We conclude that our data suggest that acupuncture should be in the hypertension
treatment guidelines for blood pressure regulation.
Keywords: Acupuncture; Hypertension; Blood pressure; Complementary Theraphy

ANTİ-HİPERTANSİF TEDAVİ ALAN YÜKSEK TANSİYONLU
HASTALARDA AKUPUNKTURUN ETKİSİ
Cemal Çevik1, Sevgin Özlem İşeri Erten2
1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara/Türkiye
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Kırklareli Devlet Hastanesi, Kırklareli/Türkiye

2

ÖZET
Giriş
Hipertansiyonun etkin tedavi edilme şansı zayıftır. Kan basıncını düzenleyici
çoklu ilaç tedavi Yöntemleri işe yaramamaktadır.

Amaç
En az 24 aydır hipertansif ilaç tedavisi alan hastalarda, akupunktur tedavisinin
etkinliğini araştırmayı Amaçladık.

Yöntem
Hastaların diyetini, aktivitesini ve ilaç alımını değiştirmedik. 24 erkek ve 10 dişi
hasta tedaviye dahil edildi. Kidney-3, Liver-3, Spleen-9, LongIntestine-4, Heart-7,
Stomach-36, Spleen-6, Kidney-7, Lung-9 noktaları iğnelendi.

Bulgular
1 aylık, iki günde bir uygulanan toplam 15 seanslık akupunktur tedavisi
sonrası, sistolik ve diyastolik kan basıncında anlamlı azalma (p˂ 001) tesbit
ettik. Antihipertansif tedavi altındaki hastalarda kan basıncındaki azalma, ilaç
kullanımına bağlı şikayelerin azalmasına da neden olacağı için önemlidir.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

441

Bildiriler Kitabı

Sonuç
Bulgularımıza göre, akupunktur hipertansiyon tedavisinde kan basıncının
düzenlenmesini kolaylaştırıcı etkisi ile ilaç tedavisinin yanında yer almalıdır
sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, hipertansiyon, kan basıncı, tamamlayıcı tıp

TÜRKİYE’DE BÖBREK TAŞININ GELENEKSEL TEDAVİSİNDE
KULLANILAN BİTKİLER – 2. KISIM
Seçil Karahüseyin1,2, Aynur Sarı1
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 34116, Fatih,
İstanbul
1

Çukurova Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 01330,
Balcalı, Adana
2

Email: secil.karahuseyin@istanbul.edu.tr

Anadolu, coğrafi konumu sebebiyle bitki çeşitliliği ve insanlık tarihi açısından
çok önemli bir bölgedir (1). Anadolu, yaklaşık olarak 10000 damarlı bitkiyi içeren
bir floraya sahiptir ve bunun % 34.4’ü endemiktir (1,2). Son yıllarda, çok sayıda
etnobotanik çalışma yayınlanmış ve bunların çoğu ülkemizdeki tıbbi bitkiler
hakkında yazılmıştır (2). Geçtiğimiz 30 yıl boyunca, böbrek taşı hastalığı alanında
büyük gelişmeler yaşanmıştır. Günümüzde, çoğu ülkelerdeki hastalarda bulunan
üriner sistem taşları, renal taşlardır. Böbrek taşlarının görülme ve tekrarlanma
olasılığı genetik, beslenme ve çevresel faktörler tarafından etkilenebilmektedir
(3). Metabolik anormallikleri tespit etmek, beslenme ve farmakolojik tedavi
uygulamak için böbrek taşını önleme, 24 saat idrar toplamaya dayanır. Bu kullanılış
yüksek risk içerirken, bu testin tekrarlanma ya da tedavi cevabını kesin olarak
öngörmesi sınırlıdır (4). Fakat, böbrek taşlarının tedavi edilebilir nedenlerinin
teşhis ve tedavisi için gereken testler ve ilaçlar bir bedel gerektirir; bu bedel
taşla ilgili olayların ve medikal karşılaşmalardaki düşüşün varsayılmasıyla
dengelenmiştir (5). Geleneksel tedavi Yöntemlerine dayanarak yürütülen
etnobotanik çalışmalar kayıt altına alınmıştır ve bu bilgilerin ilaç geliştirilmesine
katkı sağlaması Amaçlanmıştır. Tıbbi ya da yabani bitkilerin geleneksel olarak
nasıl kullanıldıklarına dair bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bu çalışmada,
etnobotanik çalışmalar araştırılmış ve Türkiye’de böbrek taşının geleneksel olarak
tedavisinde kullanılan 76 takson bulunmuştur. Bu taksonların bilimsel ve yerel
isimleri, familyaları, böbrek taşının geleneksel tedavisinde kullanılan kısımları ve
kullanılışları hakkında bilgilerin verilmesi Amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, Geleneksel tedavi, Böbrek taşı, Türkiye
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PLANTS TRADITIONALLY USED FOR THE TREATMENT OF
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Anatolia is a very important region in terms of both floristic diversity and human
history because of its’ geographical position (1). Anatolia has a very rich flora consisting of about 10000 vascular plant and 34.4 % of its flora is endemic to the country
(1,2). Recently, numerous ethnobotanical studies have been published and much
has been written about medicinal plants in our country (2). During the past three
decades, major advances have been made in the field of nephrolithiasis. Today, most
urinary stones in patients in most countries are renal stones. The incidence and prevalence rates of kidney stones may be affected by genetic, nutritional, and environmental factors (3). Kidney stone prevention relies on the 24-hour urine collection to
diagnose metabolic abnormalities and direct dietary and pharmacological therapy.
While its use is guideline supported for high risk and interested patients, evidence
that the test can accurately predict recurrence or treatment response is limited (4).
However, diagnosis and treatment of remediable causes of stones requires testing
and drugs that impose a cost; this cost is balanced by the presumed reductions in
stone related events and medical encounters (5). Ethnobotanical studies carried out
by traditional Methods of treatment are recorded and this information is aimed to
contribute to the development of the drug. The information about how to traditiSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı
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onally use these medicinal or wild plants has been transferred from generation to
generation. In this study, ethnobotanical studies has been searched and also found
76 taxa used in traditional treatment for kidney stones in Turkey. It is aimed to give
information about scientific and local names of these taxa, families, using parts and
used for the treatment of kidney stones.
Keywords: Medicinal plants, Traditional treatment, Kidney stones, Turkey
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THE EFFICACY OF PROLOTHERAPY IN THE
TREATMENT OF MEDIAL MENISCOPATHY
ASSOCIATED WITH MEDIAL COLLATERAL
LIGAMENT INJURY
Aydan Örsçelik1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD, adres: Sağlık
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Objectives
Prolotherapy is commonly used in the treatment of musculoskeletal disorders. Medial collateral ligament injuries (MCL) frequently accompany medial meniscopathies
(MMP). We aimed to compare the efficacy of only-prolotherapy and PRP-combined-with-prolotherapy in the treatment of stage 2 MMP associated with MCL injuries.
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Materials and Methods
Twelve patient, who were between 21 and 44-year-old and diagnosed of unilateral stage 2 MMP with MCL injury, admitted to our GETAT center and were divided
into two groups; prolotherapy (Group 1, n=6) and intra-articular PRP combined with
prolotherapy (Group 2, n=6). Patients were assessed by Visual Analogue Scale (VAS)
before treatment and 6 months after the last session of treatment. Group 1 were
injected only 5% dextrose onto MCL entheses. On Group 2, intra-articular PRP was
performed in addition to Group 1. The sessions were applied by 3-week-interval. The
characteristics and data of groups are shown in Table 1 and 2. The difference of VAS
scores between groups was similar (p=0.176) (Table 2).

Conclusion
Prolotherapy may be effective alone in the treatment of pain derived from stage 2
MMP with MCL injuries.
Key words: Prolotherapy, Meniscopathy, Medial Collateral Ligament Injury
Table 1: Characteristics of the Groups.

Age, year
Sex, n (%) Male
Female

Prolotherapy Group

PRP and Prolotherapy Group

Mean±sd
30,1±7,8
3
50%
3
50%

Mean±sd
40,0±5,1
5
83,3%
1
16,7%

Max-Min
21-41

Max-Min
30-44

Table 2: VAS Scores of Groups.
Prolotherapy Group
Mean±sd Max-Min
VAS Score before 6,8±0,7
6,0-8,0
treatment
VAS Score after 6 0,1±0,4
0-1
months of follow-up

PRP and Prolotherapy Group
Mean±sd
Max-Min
8,1±0,7
7-9
0,8±0,7

0-2

Table 3: Difference of VAS Scores Between Groups.
Prolotherapy Group
Mean±sd
Difference of 6,6±0,8
VAS Score

Max-Min
6,0-8,0

PRP and
Group

Prolotherapy P Value

Mean±sd
7,3±0,8

Max-Min
6-8

0,176
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MEDIAL KOLLATERAL LIGAMAN YARALANMASININ
EŞLİK ETTİĞİ MEDİAL MENİSKOPATİ TEDAVİSİNDE
PROLOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ
ÖZET
Amaç
Proloterapi (PrT), kas iskelet sistemi bozukluklarının tedavisinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Medial kollateral ligaman yaralanmaları (MCL) medial
meniskopatiye (MMP) sıklıkla eşlik eder. Çalışmamızda evre 2 MMP ile birlikte
MCL yaralanmalarının tedavisinde sadece PrT ve PrT ile kombine edilen PRP’nin
etkinliğini karşılaştırmayı Amaçladık.

Yöntem
Çalışmaya 21-44 yaşları arasında, en az 3 aydır şikâyetleri devam eden ve tek
taraflı evre 2 MMP ile birlikte MCL yaralanması tanısı alan on iki hasta dâhil edildi.
Hastalar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Merkezinde değerlendirildi ve iki gruba ayrıldı; sadece PrT (Grup 1, n=6) ve PrT
ile kombine edilen eklem içi PRP (Grup 2, n=6). Hastalar tedavi öncesi ve tedavi
bitimini takiben 6 ay sonra Görsel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirildi. Grup
1’e %5 dekstroz solüsyonu kullanılarak sadece MCL entezislerine proloterapi
uygulandı. Grup 2’ye bu tedaviye ek olarak eklem içi PRP uygulaması yapıldı.
Enjeksiyonlar arasında 3 hafta beklendi.

Bulgular
Grup içi VAS skorlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.026, p=0.026,
sırasıyla). Gruplar arasında VAS skor farklılıkları benzerdir (p=0.176).

Sonuç
Proloterapi evre 2 MMP ile birlikte MCL yaralanmalarından kaynaklanan ağrı
tedavisinde tek başına yeterli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Proloterapi, Menisküs, Yaralanmalar.
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ENDEMİK THERMOPSIS TURCICA BİTKİ EKSTRAKTLARININ
HeLa HÜCRELERİ ÜZERİNE ANTİ-KANSER ETKİSİ
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ÖZET
Thermopsis cinsine ait türler geleneksel doğu tıbbında kullanılmakta ve
tüm dünyada tıbbi bitkiler olarak kabul edilmektedir. Endemik Thermopsis
turcica’nın farklı doku ekstraktlarının anti-kanser özelliklere sahip olduğu
gösterilmiş olmasına karşın, serviks kanseri ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
Bu nedenle, T.turcica’nın gövde, yaprak ve çiçek dokularına ait aseton ve metanol
ekstraktlarının HeLa insan serviks kanseri hücrelerinde anti-kanser özellikleri
değerlendirilmiştir. Farklı ekstraktların HeLa hücreleri üzerine olan inhibitör etkisi
hücre canlılığı testi (WST-1) kullanılarak belirlenmiştir. HeLa kanser hücrelerinde
apoptoz, kaspaz genlerinin (CASP3, CASP8, CASP9) mRNA ifade seviyeleri ve
DNA fragmantasyonuyla değerlendirilmiştir. Çiçek, yaprak ve gövdenin metanol
ve aseton ekstraktları kaspaz genlerinin ifade düzeyini arttırmıştır (P < 0.05).
Bu Sonuç, T. turcica ekstratlarının dışsal yolak aracılığıyla apoptozu uyardığını
göstermektedir. DNA fragmantasyon Sonuçları da bu Sonuçları desteklemiştir.
Bu Bulgular, farklı T. turcica ekstraktlarının serviks kanseri hücreleri üzerine
apoptotik bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. T. turcica’nın serviks kanserinin
tedavisinde bir terapötik olarak kullanılabileceği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Thermopsis turcica, Tıbbi bitki, Serviks kanseri, Apoptoz,
HeLa, Kaspazlar
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ANTI-CANCER EFFECT OF ENDEMIC THERMOPSIS TURCICA
PLANT EXTRACTS ON HeLa CELL
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Abstract
Species of Thermopsis genus are used in traditional oriental medicine and are accepted as medical plants all over the world. Although different tissue extracts of endemic Thermopsis turcica have been shown to have anti-cancer properties, there
is no study on cervical cancer. Therefore, the anti-cancer properties of acetone and
methanol extracts of T. turcica stem, leaf and flower tissues in HeLa human cervical
cancer cells were evaluated. The inhibitory effect of different extracts on HeLa cells
was determined using the cell viability test (WST-1). Apoptosis in HeLa cancer cells
was assessed by mRNA expression level of caspase genes (CASP3, CASP8, CASP9) and
DNA fragmentation. Methanol and acetone extracts of flower, leaf and stem increased the expression levels of caspase genes (P < 0.05). These Results indicated that T.
turcica extracts induced apoptosis through extrinsic pathway. DNA fragmentation
Results also supported these Results. These findings indicate that different extracts
of T. turcica have an apoptotic effect on the cervical cancer cells. It can be suggested
that the T. turcica may be used as a therapeutic in the treatment of cervical cancer.
Keywords: Thermopsis turcica, Medicinal plant, Cervical cancer, Apoptosis, HeLa,
Caspases
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ÖZET
Sialik asit glikoproteinlerin ve glikolipidlerin oligosakkarid zincirlerinin ucundaki
terminal karbonhidrat kalıntısı olup, hücre membranının önemli komponentlerinden
biridir. Organizmada çok çeşitli biyolojik işlevlere sahip olan siyalik asit pek çok
kanser türü için tümör belirteci olarak kullanılmaktadır. Ayrıca romatoit artrit,
kronik karaciğer, kalp ve böbrek hastalıklarda da serum siyalik asit düzeyinde
yükselme olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada baş, sırt ve bel ağrısı olan kadınlarda
interskapular bölge hacamat kanında sialik asit düzeylerinin araştırılması
hedeflenmiştir. Çalışma 18-55 yaşları arasında 96 kadın üzerinde gerçekleştirildi.
Katılımcılar baş, sırt ve bel ağrısı şikayetlerine göre üç grubu ayrıldı. İnterskapular
bölge hacamat kanında sialik asit düzeyleri spektrofotometrik Yöntem ile ölçüldü.
Sonuçlar mmol/ml olarak verildi. Çalışma sonrası grupların sialik asit düzeyleri
sırası ile şöyle bulundu; baş ağrısı grubu: 0,23 ± 0,2 sırt ağrısı grubu: 0,19 ± 0,1
bel ağrısı grubu: 0,17 ± 0,1. Yaptığımız istatistiki değerlendirme sonucu grupların
interskapular bölge hacamat kanında sialik asit düzeyleri arasında anlamlı bir
fark bulunamadı.
Anahtar Kelimeler: Hacamat, sialik asit, baş ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı

THE INVESTIGATION OF SIALIC ACID LEVELS IN THE CUPPING
BLOOD OF THE INTERSCAPULAR REGION IN WOMEN WITH
HEAD, WAIST, AND BACK PAIN
Sialic acids are terminal sugar components of the oligosaccharide chains of glycoproteins and glycolipids, many of which represent important components of cell
membranes. Sialic acid has various biological functions in organism that, it can be
used as a marker for several cancer types. Furthermore increased serum sialic acid
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level was observed in some diseases such as chronic liver, kidney and heart disease,
pneumonia and rheumatoid arthritis. In this study, it was aimed to investigate the
levels of sialic acid in the cupping blood of the interscapular region in women with
head, waist, and back pain. This study was performed on 96 women between the
ages of 18-55. Participants were divided into three groups according to complaints
of head, waist and back pain. Sialic acid levels were measured spectrophotometrically in the cupping blood of the interscapular region. The Results were expressed
as mmol/ml. The sialic acid levels of the groups after the study were as follows; headache group: 0,23 ± 0,2 waist pain group: 0,19 ± 0,1 backache group: 0,17 ± 0,1.
No statistically significant difference was found between the sialic acid levels in the
cupping blood of the interscapular region of the statistical evaluation groups.
Key words: Cupping therapy, sialic acid, headache, waist pain, back pain

1. Giriş
Hacamat (kupa tedavisi) en eski tedavi Yöntemlerinden biridir ve dünyanın
farklı bölgelerinde tamamlayıcı bir uygulama olarak kullanılmaktadır (Yıldız,
2013; Okumuş, 2016). Hacamat uzun zamandan beri uygulanmasına rağmen,
mekanizması tam olarak bilinmemekte ve üzerinde daha pek çok klinik araştırma
yapılmaya devam edilmektedir (Yıldız, 2013; Okumuş, 2016; Sert, 2015). Özellikle
ağrı tedavisinde hacamatın spinalkord ve serebral korteks düzeyinde endorfin
ve enkefalin gibi opiyatların salınımını arttırarak ve ağrı transmisyonunu inhibe
ederek analjezik etkili olduğu ile ilgili klinik çalışmalar mevcuttur (Musial,
2008). Oksidatif stres, son yıllarda birçok hastalığın etyopatogenezinde rol
aldığı düşünüldüğü için çok sık kullanılmaya başlanan bir terim haline gelmiştir
(Tuncel, 2008; Yılmaz, 2007). Oksidatif stres parametresi olarak kabul gören
siyalik asit hedeflediğimiz çalışma grubunda da daha önce çalışılmamıştır.
Bununla beraber, çalışmamızda daha önce yapılan bir çok çalışmadan farklı
olarak hacamat kanında siyalik asit düzeylerinin vizüel analog skala ağrı skoru
ile ilişkisinin de araştırılması hedeflenmiştir.

2. Gereç ve Yöntemler
2.1. Çalışma Gruplarının Oluşturulması
Çalışma 18-55 yaşları arasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezine başvuran
baş, sırt ve bel ağrısı çeken 96 kadın üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar sırt (30
kişi, grup 1), bel (31 kişi, grup 2) ve baş ağrısı (35 kişi, grup 3) şikâyetlerine göre
üç grubu ayrıldı. Bel ağrısı çeken grup %94 oranında bel fıtığı tanısı almış, baş
ağrısı grubu % 98 oranında migren tanısı almış ve sırt ağrısı çeken grup %96
oranında fibromiyalji tanısı almış hastalar tarafından oluşturuldu. Katılımcılardan
interskapular bölge hacamat kanı ve venöz kan örnekleri alındı. Kan örnekleri
koagülasyonu takiben 1500 g’ de 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı
ve örnekler çalışma gününe kadar -80oC’de saklandı. Çalışma için Necmettin
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi etik kurul onayı (Karar sayısı:2018/1316)
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ve hastalardan bilgilendirilmiş onamları alındı. Gönüllülerin araştırmaya dâhil
edilme kriterleri; hemoglobin değeri 9,5 mg/dl üzerinde olan, baş ağrısı,
sırt ağrısı, bel fıtığı veya ağrısı gibi şikâyetler olarak belirlendi. Gönüllülerin
araştırmaya dâhil edilmeme kriterleri; antioksidan, vitamin, element takviye
tedavi alması, diyabeti olması, kardiyovasküler rahatsızlığının olması, kronik
böbrek rahatsızlığının olması, karaciğer yetmezliğinin olması, sigara ve alkol
alması, gebe olması, bulaşıcı hastalıklar (HIV, Hepatit B) olması, iyot alerjisi olması,
yaraların geç iyileşme problemi olması, kan sulandırıcı (salisilik asit, kumadin) her
hangi bir ilaç kullanılması olarak belirlendi.

2.2. Vizüel analog skala ağrı skoru hesaplanması
Katılımcıların hacamat öncesi ve sonrası vizüel analog skala (VAS) ağrı skorları
hesaplandı. Tüm gruplardaki bayanların ağrı şiddeti VAS kullanılarak, 0 (hiç ağrı
olmayan) ile 10 (dayanılamayacak kadar şiddetli ağrı) arasında derecelendirildi.
VAS, kullanım kolaylığı ve basit yapısı nedeniyle en yaygın kullanılan ağrı ölçüm
Yöntemlerinden biridir ve değerlendirmede 0 ile 10 arasında değişen ağrı
ortalamaları verilmektedir. Buna göre “0” ağrının olmadığını belirtirken ortalama
VAS değerinin 1-4 olması hafif ağrı, 5-6 olması orta şiddette ağrı, 7-10 olması
şiddetli ağrıyı ifade etmektedir (Jones, 2007).

2.3. Sialik asit ölçümü
Serum total siyalik asit seviyeleri Warren Yöntemi ile ölçüldü (16). Yöntemin
prensibi, siyalik asit ünitelerinin kuvvetli asit ortamda periyodat oksidasyonları
sonucu renkli ürün oluşumu ve bu ürünlerin siklohekzanon ile ekstraksiyonu
esasına dayanmaktadır. Serum siyalik asit düzeyleri mmol/ml olarak verildi.

2.4. İstatistiksel analiz
Bulguların istatistiksel değerlendirilmesi SPSS 16.0 paket programı ile yapıldı.
Çalışma grupları tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edildi. Anlamlı bulunan
gruplar arasında çoklu karşılaştırma (post-hoc) testlerinden Tukey’s HSD (Tukey’s
honestly significant difference) testi kullanıldı. Grupların VAS değerlerinin
karşılaştırılmasında bağımsız iki örnek t testi kullanıldı. Veriler ortalama değerleri
± standart sapma (SD) ile birlikte verildi. Testlerin tümünde p<0.05 anlamlı olarak
kabul edildi.

3. Bulgular
Çalışmaya katılanların demografik özellikleri, klinik ölçüm değerleri ve sialik
asit değerleri Tablo-1’de verilmiştir. Bunun yanında grupların VAS değerlerinin
karşılaştırılmasında kullandığımız bağımsız iki örnek t testi Sonuçları da Tablo1’de verilmiştir. Tablo-1’den görüldüğü gibi bütün gruplarda hacamat öncesi
ve sonrası VAS değerlerindeki farklılık istatistiki açıdan anlamlı farklı bulundu
(p<0.001). Diğer taraftan grupların yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve sialik asit
düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık bulunamadı. Gruplara
ait sialik asit düzeyleri ile hacamat öncesi VAS değerleri arasındaki korelasyonlar
Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2’den görüldüğü gibi, grup 1 ve grup 3’e ait sialik
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asit düzeyleri ve VAS değerleri arasında istatistiki açıdan anlamlı düzeyde pozitif
korelasyon bulundu (p<0.05). Fakat, grup 2’ye ait sialik asit düzeyleri ile VAS
değerleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir korelasyon bulunamadı.
Tablo 1. Grupların demografik özellikleri ve klinik ölçüm değerleri (Bütün
değerler Ortalama ± Standart sapma)
Parametre
Yaş (yıl)

Grup 1
(n = 30)
49.7 ± 12.6

Grup 2
(n = 31)
50.0 ± 12.7

Grup 3
(n = 35)
46.8 ± 11.9

p
0.526

VKİ (kg/m2)

27.9 ± 4.7

29.6 ± 5.3

27.5 ± 5.7

0.258

Sialik asit (mmol/ml)

0.19 ± 0.1

0.17 ± 0.1

0.23 ± 0.2

0.494

VAS (Hacamat öncesi)

6.9 ± 2.3

7.1 ± 2.7

6.6 ± 2.6

-

VAS (Hacamat sonrası)

3.6 ± 1.7

4.3 ± 2.4

3.5 ± 2.0

-

VAS skoru, p değerleri

p<0.001

p<0.001

p<0.001

VAS, Vizüel Analog Skala; VKİ, vücut kitle indeksi.
Tablo 2. Gruplara ait sialik asit düzeyleri ile hacamat öncesi VAS değerleri
arasındaki korelasyonlar

Sialik asit

VAS değerleri
Grup 1
(n = 30)
r
0.405*

Grup 2
(n = 31)
r
0.236

Grup 3
(n = 35)
r
0.380*

VAS, Vizüel analog skala; *p<0.05

4. Tartışma
Ağrı “gerçek ya da potansiyel doku hasarı ile ilişkili hoş olmayan bir duyusal ve
duygusal deneyim” olarak tanımlanmıştır (Kandel, 2000). Ağrı çok boyutludur, bu
nedenle fiziksel değerlendirmenin yanı sıra fiziksel olmayan bileşenler de ağrıyı
değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır (Kandel, 2000). Ağrı eşiği ve ağrı
oluşturabilecek uyaranlara verilen cevap, genetik, ırk ve sosyal-kültürel ortam gibi
birçok faktörden dolayı kişiden kişiye değişmektedir (Kandel, 2000). Yaptığımız
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literatür taramasında sialik asit , ağrı ve VAS skoru arasındaki ilişkiyi ortaya koyan
herhangi bir çalışmaya rastlayamadık. Sialik asit, N-asetillenmiş bir nöraminik
asit türevidir ve glikolipidlerin ve glikoproteinlerin birçok karbonhidrat zincirinin
terminal uçlarında bulunmaktadır (Sathiyapriya, 2008; Serdar, 2007). Sialik asit
vücut boşluklarında veya vücut yüzeylerinde koruyucu ajanlar olarak hareket
eden mukus salgılarının viskozitesinde önemli bir rol oynamaktadır (Abdulazeez,
2010). Yüksek sialik asit seviyeleri aşırı hücre zarı hasarı, daha spesifik olarak
da vasküler doku harabiyetine işaret edebilmektedir. Bazı kanserler, koroner
arter hastalığı, diyabet, inflamatuar bozukluklar, metabolik sendrom, kronik
böbrek hastalığı ve alkolizm gibi çeşitli hastalıklarda yüksek sialik asit düzeyleri
gözlenmiştir (Abdulazeez, 2010; Emre, 2011; Pönniö, 1999; Serdar, 2007).
Çalışmamızda gruplar arası hacamat kanı sialik asit düzeyleri arasında bir farklılık
yok iken, grup 1 ve grup 3 hacamat kanı sialik asit düzeyleri ile VAS skorları
arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmuştur. Sialik asit seviyelerinin aşırı
hücre zarı hasarının bir göstergesi olduğu durumda ve ağrı ile serbest radikal
hasarı sonucu hücre zarı yapısının bozulduğu bilgisi ile elbette tespit ettiğimiz
korelasyon beklenebilir bir bulgudur.

5. Sonuç
Sonuç olarak çalışmamız farklı ağrı türlerinin ayrıcı tanısında hacamat kanı
sialik asit düzeyinin değerini araştıran literatürdeki ilk çalışmadır ve elde edilen
Bulgular ışığında bu parametrelerin düzeyinin farklı ağrı lokasyonu ayrımında
değerli bulunmamıştır. Bununla beraber, VAS skorları değerlendirmemize göre
hastaların hacamat sonrası ağrılarında azalma tespit edilmiş ve bu değerlerin
sialik asit ile ilişkisi de ortaya konmuştur. Tüm dünyada tamamlayıcı bir uygulama
olarak karşımıza çıkan hacamat hakkında daha çok bilimsel araştırma yapılması
gerekmektedir.
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KUPA TEDAVİSİ UYGULAMASINDA NADİR BİR
KOMPLİKASYON: GENERALİZE KONVÜLZYON
Ali Ramazan BENLİ¹, Hümeyra ASLANER², Süleyman ERSOY¹
¹Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
²Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

Giriş
Tamamlayıcı ve geleneksel tedavi uygulamalarından biri olan kupa tedavisi
(KT) konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen birçok bozukluklarda terapötik
etkiye sahip olduğu bilinmektedir. KT (hacamat) esnasında senkop gibi bazı
komplikasyonlar rapor edilmiştir ancak generalize konvülzyonun bilgimiz
dâhilinde bulunmaması nedeniyle bu vakanın sunulması uygun görülmüştür.

Vaka
43 yaşında erkek hasta, güreş sporu ile uğraşıyor. Hasta koruyucu Amaçlı KT
yaptırmak için kliniğimize başvurdu. Hasta KT’ ye başlandıktan sonra DU14
bölgesine (C7 processus spinosus) scarifikasyon yapıldığı esnada generalize
konvülziyon geçirmeye başladı. Uygulamaya son verilerek hastaya müdahale
edildi. Hastaya damar yolu açıldı. Muayenesinde tansiyon arteryel: 120/80mmHg,
nabız: 84/dk, ateş: 36,1 derece, solunum Sayısı: 17 dk idi. Yaklaşık 30 saniye
süren nöbet sürecinde antikonvulzan yapmadan konvulzyon Sonuçlandı.
Özgeçmişinde epilepsi, konvülziyon öyküsü, kronik hastalık, travma öyküsü
olmayan hastanın soy geçmişinde de özellik yoktu. KT öncesi bakılan rutin
tetkiklerinde hemogram normal, biyokimya tetkikinde de tokluk kan şekeri:
140 gr/dl, Na: 138, Ca: 8.9, karaciğer fonksiyon testleri normal, böbrek fonksiyon
testleri ve diğer parametreler normal, akut faz reaktanları negatifti. Hastanın
konvülziyonu durduktan sonra kontrol hemogram, biyokimya, kan gazı alındı.
Kranial tomografi çekildi. Herhangi bir patoloji saptanmadı. Hasta Nöroloji
Kliniğine konsülte edildi. Hasta nöroloji kliniği tarafından takibine alındı.

Sonuç
Konvülziyon geleneksel ve tamamlayıcı tıpta komplikasyon olarak nadir ve
hayatı tehdit eden ciddi bir komplikasyondur. KT öncesinde esnasında hastanın
özgeçmişi sorgulanmalı, konvülziyona neden olabilecek patolojiler irdelenmeli
ve KT sırasında konvülziyon açısından da dikkatli olunmalıdır.
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DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN PAMUK FOBİSİNİN
HİPNOZLA TEDAVİSİ
Arş. Gör Ozan Barış AYDIN
Fobi bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen, kontrolünde olmayan, bir
şeye karşı hissettiği aşırı olumsuz duygu ve korkudur. Fiziksel karşılaşmayla
deneyimlenebildiği gibi, isminin duyulması, hayal durumunda dahi ortaya
çıkabilir.
Bu poster sunumunda Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki
öğrencinin fobisinin hipnozla tedavisi anlatılacaktır.
Vaka Sunumu: 23 yaşındaki Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi pamuk fobisi
ile başvurmuştur. Probleminin ne zaman başladığını anımsayamıyor ancak 3.
Sınıfta ilk defa hasta bakma Girişiminde bulunmasıyla birlikte yaşadığı zorluk ve
sıkıntıdan bahsetmiştir.
İlk seansta hastaya hipnozla ilgili bilgilendirme ve mayalama yapılmıştır, hemen
sonrasında hipnoz indüksiyonu gerçekleştirilmiş, 10 dakikalık relaksasyon ve
derinleştirme işlemlerinden sonra NLP’deki Swicth tekniği hipnoza entegre
edilerek hastaya imajinasyonlar yapılmış, sonrasında pozitif telkin teknikleri
kullanılarak hipnoz tamamlanmıştır. Hipnoz sonrası pamuğa dokunabileceğini
hissettiğini belirten hasta önüne getirilmiş pamuk poşetini açıp pamuğa
dokunabilmiş ve telkinler içerisinde bulunan “bebek saçına dokunuyormuş”
hissiyatını dillendirmiştir.

Sonuç
Hipnoz fobilerin tedavisinde etkili bir Yöntemdir

PLANTAGO MAJOR EKSTRAKTLARININ ANTIMUTAJENIK
POTANSIYELININ AMES TESTI ILE BELIRLENMESI
Meliha Merve HIZ1, Gülsüm AKKUŞ2
ÇOMU, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Bölümü, 7020, Çanakkale, mervemeliha@comu.edu.tr

1

ÇOMÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Sistem Biyolojisi, 7020, Çanakkale,
gulsummakkus@gmail.com
2

ÖZET
Plantagomajorhalk arasında ve alternatif tıpta deri ve enfeksiyon hastalıkları,
sindirim ve solunum organları ve kanserle ilişkili problemleri içeren
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hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi bir bitkidir. Bu çalışmada amacımız
Plantagomajorekstrelerininantimutajenik potansiyellerinin belirlenmesidir.
Bitkinin halk arasında yaygın kullanılan sulu ekstraktıinfüzyon metoduyla;
methanolekstrakt ise soxhlet cihazı kullanılarak 8 saatlik uygulamayla elde
edilmiştir. Örnekler evaporator yardımıyla çözücüsünden uzaklaştırılarak
ham ekstre elde edilmiştir. Maron ve Ames (1983) tarafından geliştirlen plak
inkorporasyon Yöntemiyle SalmonellatyphimuriumLT2 atasalsuşlarının TA98 ve
TA100 in-vitromutant formlarında antimutajenik aktivite tayin edilmiştir. Pozitif
kontrolde TA98 için NPD, TA100 için Sodyumazid kulllanılmştır. Plantago major
extraktının her iki suştadaSalmonellatyphimurium TA98 ve TA100 üzerinde
revertant koloni/plak ortalaması sırasıyla 130±11 ve 196±20 saptanmıştır.
Sonuç olarak halk arasında bitkinin yaygın kullanılan konsantrasyonu
antimutajenik olduğu saptanmıştır. Ayrıca Sonuçlarımız çevresel maruziyete
bağlı oluşan neoplastisiteye karşı bitkinin düşük dozlarında koruyucu etkisi
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Plantagomajor, Ames, Antimutajen

DETERMINATION OF ANTIMUTAGENIC POTENTIAL OF
PLANTAGOMAJOREXTRACTSWITH AMES TEST
ABSTRACT
Plantagomajor is a medicalplantused in thetreatment of diseasesamongpopulations, and alternatively, diseasesinvolving skin and infectious diseases, digestive and
respiratory organs and cancer. Our aim is to determin eantimutagenic potentials of
Plantago major extracts.
Water extractwhich is widely used among the people of the plant is infused; methanol extract was obtained with 8 hour application using Soxhlet device. Samples
werere moved from the solvent by evaporator to obtain crude extract. Antimutagenic activity of TA98 and TA100 in vitro mutant forms of Salmonellatyphimurium
LT2 ancestral strains was determined by plaque incorporation Method developed by
Maron andAmes (1983). NPD for TA98 and sodiumazidefor TA100 were used as positive control.
The revertant colony/plaque averages on both Salmonellatyphimurium TA98 and
TA100 were determined as 130±11 and 196±20 respectively, in both Plantago major
extracts.In conculusion, thecommonly used concentration of plant was antimutagenic among the population.We also showed that our Results were protective effects on
low doses of the plantaga in neoplastic disease caused by environmental exposure.
Key Words: Plantagomajor, Ames, Antimutagen
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1. Giriş
Bitkiler eski çağlardan itibaren tedavi amacı ile yaygın bir şekilde kullanılmış
olup halen de kullanımları artarak devam etmektedir (Oki ve ark., 2002,1753).
Pek çok tıbbi ve aromatik özelliğe sahip bitki, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi
ülkemizde de çeşitli hastalıkların tedavisinde, gıda, baharat, boya, kozmetik ve
tarım endüstrisinde kullanılmaktadır.
Ülkemizde doğal olarak yetişen yaklaşık 500 tıbbi bitki bulunmaktadır.
Günümüzde sentetik ilaçların yan etkilerinden dolayı bitkisel kaynaklı ilaçlara
yönelim artmaktadır (Türkoğlu, 2011, 7). Bu nedenle ilaç endüstrisinde bitkisel
kaynaklı etken maddelerin kullanımı artmıştır. Öncellikle 1990’lı yıllardan
sonra tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması ve
doğal ürünlere olan ihtiyacın artması, bu bitkilerin kullanımını her geçen gün
arttırmaktadır.
Son yıllarda elde edilen verilere göre, dünya bitkisel drog ticari hacmi yıllık
18-20 milyar dolarlık bir rakama sahipken; Türkiye’de ise tıbbi ve aromatik
bitki ihracatının yaklaşık 94 milyon dolar civarında olduğu rapor edilmiştir
(Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2012, 3). Türkiye’de yenebilen bitkisel ürünler,
halkın beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Çoğu zaman bu bitkilerin
yemeği, salatası yapılmakta, lezzet ve aroması nedeniyle yemeklerde çeşni
olarak kullanılmakta ve demlenerek çay olarak içilmektedir. Son yıllardaki
çalışmalar enfeksiyon hastalıklarına karşı doğal kaynaklı aktif bileşenler aranması
konusunda yoğunlaşmıştır (Sivropoulou ve ark., 1997,3198; Lis-Balchin ve Deans,
1997,759). Bu bitkiler ve elde edilen ekstraktlarınınantimikrobiyal özellikleri eski
çağlardan beri kaydedilmiş olmasına rağmen, bu özelliklerin bilimsel Yöntemlerle
araştırılması 1900’lü yılların başına denk gelmektedir.
Sinirli ot olarak bilinen Plantagomajor türü halk arasında yaygın olarak
kullanılmakta olup, aktarlarda da özellikle soğuk algınlığı ve yaraların tedavisinde,
kilo vermeye yardımcı olarak satılmaktadır. Bu çalışmamızda, yerel kullanıma
sahip olan bu bitkinin antimikrobiyal ve antimutajenik etkilerinin araştırılması
planlanmaktadır. Elde edilecek verilerle, kullanım Amaçlarının bilimsel temellere
dayandırılması ve yeni kullanım alanlarının oluşturulması, böylelikle ticari
değerinin arttırılması Amaçlanmıştır.
Geniş yapraklı sinirli ot (Plantagomajor), Plantaginaceae familyasına ait yaygın
görülen bir bitki türüdür. Plantago sp. çok yıllık, çok sayıda rozet yaprağa sahip
olan otsu bitkilerdir. Gövde içermeyen bu bitki sadece çiçekleri taşıyan bir sap
kısmı içerir (Saya ve ark., 2001,15). Plantagomajor Avrupa ve Asya başta olmak
üzere kozmopolit bir bitkidir.
Geniş yapraklı sinirli ot, birçok hastalık için tedavi Amaçlı kullanılan, tıbbi açıdan
da oldukça önemli bir bitkidir. Halk arasında ve alternatif tıpta deri ve enfeksiyon
hastalıkları, sindirim ve solunum organları ve kanserle ilişkili problemleri
içeren hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Samuelsen, 2000). Sinirli ot,
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İtalya, Fransa ve Güney Afrika gibi ülkelerde çocuk mamaları ve salatalarda
kullanılmaktadır (Ribera-Nun˜ez ve Obo’n de Castro, 1991,900; Pieroni ve ark.,
2002,173).
Plantago sp. morfolojik özelliklerine ve kullanım alanlarına göre Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde farklı yerel isimler almıştır. Kırklareli ve civarında sinirliot, sinirotu,
damarotu, damarlıot, kesikotu, keskinotu ve bobvitsa (Kültür, 2007); Elazığ
bölgesinde bağ yaprağı (Cakilcioglu ve ark., 2011); Amasya ve civarında sinir otu,
bağ yaprağı ve cigarca (Ezer ve Arisan, 2006); İstanbul-Çatalca ve civarında kara
kabarcık, sinirli ot ve sinir otu (Genc ve Özhayat, 2006); Afyonkarahisar bölgesinde
siğlek otu ve siğil otu (Kargioglu ve ark., 2010); Erzurum ve civarında sinir otu
(Kaya ve ark., 2011); Yalova bölgesinde sinirotu ve köpekdili (Kocyigit ve Özhayat,
2006); Iğdır, Ardahan, Kars ve Artvin bölgelerinde boğa yaprağı, belhaviz, supazısı,
sinirliot, siğilotu ve amin (Sezik ve ark., 1997); Ankara bölgesinde siğilotu (Sarper
ve ark., 2009); Rize ve civarı damar otu (Toksoy ve ark., 2010); İstanbul-Şile ve 4
civarında yedidamar otu (Tuzlacı ve Tolon., 2000); Hakkari-Şemdinli bölgesinde
ise damar otu (Ozturk ve Ölçücü, 2011) gibi isimler verilmiştir.
Conklin ve Biswas’ın 1978 yılında yaptıkları bir çalışmada, Plantagomajor L.
bitkisinin rizosferdeki köklerinin diğer toprak tabanları ile karşılaştırıldığında
asetilen azaltıcı bir aktiviteye sahip olduğunu ve yapraklarının bitkisel çay ile
ilaç yapımında kullanıldığını belirtmişlerdir. Nisan-Ekim ayları arasında çiçek
açan sinirli ot haricen ve dahilen kullanılmaktadır. Kesikler için yaprak ve sulu
ekstraktlar; yaraları dezenfekte etmede yaprak ekstraktı sıvısı; böcek ısırmasında,
parazitikinfeksiyonlar ve apse tedavisinde, iltihaplı isilik tedavisinde, zona
hastalığı tedavisinde yaprak; yanıklarda yaprak sıvısı; çürüklerde yaprak ve
tüm bitki; hemostatikte ve iltihap kurutucu olarak ezilmiş yaprak; infeksiyonlar,
kutanözleishmaniasis hastalığında ve akne tedavisinde yaprak sulu ekstraktı
hastalıklı bölgelerin üzerine konarak haricen kullanılmaktadır. Bronşit, soğuk
algınlığı, pnömoni, öksürük, farenjit, astım, diş eti iltihabı, ağız yaraları, stomatit,
mide ağrısı, gastrit, ülser, mide krampları, kolit, kabızlık, ishal, dizanteri, idrar taşı
oluşumu, mesane patolojisi, enürezi, dismenore, gebelik patolojileri, idrar sökücü
olarak, arteriyel hipertansiyon, ödem, hemoroit, diyabet, göz enfeksiyonları,
analjezik olarak, antihelmintik, antimalarial, sinirsel şok, antipretik, halsizlik
durumlarında uyarıcı ve tümörler (Nun˜ ez Guille´n ve ark., 1997) için 2-4 g
kurutulmuş bitki, 3-6 dakika kaynatılmış suda bekletilerek (infüzyon) dahilen
kullanılmıştır (Wink ve vanWyk, 2004).
Yapılan çalışmalar, kanser oluşumunda mutasyonların rol oynadığını göstermiş
olup bu durumun önlenmesinde doğal antimutajenlerin tespiti ve kullanımı
önem kazanmıştır. Sinirli ot olarak bilinen Plantagomajor türü halk arasında
yaygın olarak kullanılmakta olup, aktarlarda da özellikle soğuk algınlığı
ve yaraların tedavisinde, kilo vermeye yardımcı olarak satılmaktadır. Bu
çalışmamızda, yerel kullanıma sahip olan bu bitkinin antimutajenik etkilerinin
araştırılması planlanmıştır. Elde edilecek verilerle, kullanım Amaçlarının bilimsel
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temellere dayandırılması ve yeni kullanım alanlarının oluşturulması, böylelikle
ticari değerinin arttırılması Amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Metod
2.1. Bitki örneklerinin ekstraktsiyonu
Sulu ekstraktıneldesi için, 2-4 g kurutulmuş bitki 3-6 dakika 200 ml kaynatılmış
suda bekletilerek (infüzyon tekniği) kullanılmıştır (Wink ve van Wyk, 2004).
Metanol (CH3OH, KN 64,7 ºC) ekstraktınıneldesi için, 20 g bitki soksilet cihazında
(Wisd, Wise Therm) 200 ml çözücü kullanılarak 8 saatlik ekstraktsiyon işlemine
tabi tutulmuş ve daha sonra evaporatör (Spektral, Heidolph, Laborota 4001)
yardımıyla ekstraktların yaklaşık 50 ºC’de çözücüleri uçurularak elde edilecek
olan ham ekstraktlar buzdolabında (0-4 ºC) deneye kadar muhafaza edilmiştir.
Test edilmeden önce dimetilsülfoksitte (DMSO) (su ekstraktı hariç) ve suda
çözülerek farklı konsantrasyonları hazırlanan ekstraktlar, membran filtre (0,2 µm)
ile steril edilmiştir (Kaur ve ark., 2002; Boubaker ve ark., 2010).

2.2. Antimutajenik Aktivite Çalışmaları
Bu çalışmada Ames ve Maron tarafından Salmonella typhimurium LT2
atasalsuşundan sırasıyla çerçeve kayması ve baz çifti değişimini tesbit etmek
amacıyla dizayn edilen, in vitro mutasyonlar sonucu geliştirilen TA98 ve TA100
suşları kullanılmıştır (Çizelge 1).
Tablo 1. Çalışmada kullanılan Salmonellatyphimuriumsuşlarının genetik
özellikleri (Mortelmans ve Zeiger, 2000).

Histidin mutasyonu LPS
Onarım
R faktörü
Mutasyonun
niteliği
Belirlenecek BileşikSınıfları
TA98 hisD3052
rfa
ΔuvrB pKM101
CG yanından – 1
Çerçeve kaymasına neden olan mutajenler
TA100
hisG46 rfa
ΔuvrB pKM101
ATCG transisyon
Baz çifti değişimine neden olan mutajenler
Çalışmada kullanılan Salmonella typhimurium bakterisinin TA98 ve TA100
suşlarının master plak ve stok kültürlerinin hazırlanması, genetik özelliklerinin
kontrolü ve mutajenite çalışmaları Maron ve Ames (1983) tarafından geliştirilen
plak inkorporasyon metodu ile yapılmıştır.
Ames testinin amacı histidin aminoasidine gereksinim duyan mutant oksotrof
suşların test maddesi ile muamele edilmesi sonucu tekrar histidin sentezleyebilme
özelliğini kazanması esasına dayanmaktadır. İnkübasyon sonunda geri dönen
bakteri kolonileri (his+ revertantlar) çalışma sonunda sayılmıştır. Çalışmada
her doz için üç ayrı plağa ekim yapılmıştır. Pozitif kontrol için S. typhimurium
TA98 suşu için 4-nitro-o-fenilendiamin (NPD) ve TA100 suşu için sodyum azid
(SA, NaN3); negatif kontrolde ise her iki suş için DMSO kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan his- özellikte S. typhimurium TA98 ve TA100 suşları belirli sınırlar
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içerisinde kendiliğinden (spontan) his+ hale geçebilmektedirler. Bu sınırlar
TA98 suşu için 20-50 revertant/plak, TA100 suşu için ise 75-200 revertant/plak’tır
(Mortelmans ve Zeiger, 2000).

2.3. Sonuçların değerlendirilmesi
Antimutajenite çalışmaları sonucunda, test edilen bitki ekstraktlarının mutajen
aktivitesini engelleyici etkisi (inhibisyon oranı) %25’in altında olduğunda
antimutajenik olarak kabul edilmeyecektir. İnhibisyon oranı %25-40 olan
ekstraktlar orta dereceli, %40’tan fazla olanlar ise güçlü antimutajenik olarak
tanımlanacaktır (Ikken ve ark., 1999; Negi ve ark., 2003).
Ekstraktların inhibisyon oranları Hong ve Lyu (2011)’nun verdiği formüle göre
hesaplanacaktır.
İnhibisyon Oranı (%) = X 100
A: Pozitif kontrolde (sadece mutajen varlığında) geri dönen koloni sayısı/plak
B: Bitki ekstraktı ve mutajen varlığında geri dönen koloni sayısı/plak
C: Spontan koloni sayısı/plak

3. Sonuç ve Tartışma
Yapılan antimutajenite çalışmasında; Plantago major L. metanol ve su (infüzyon)
ekstraktlarının farklı konsantrasyonlarının Salmonella typhimurium TA98 ve
TA100 suşları üzerinde doza bağlı olarak etkisinin arttığı görüldü. Metanol eksraktı
TA100 suşu üzerinde güçlü bir antimutajenik etki gösterirken, TA98 suşunda
ise; 4 mg/mL ve 8 mg/mL dozlarının yüksek antimutajenik olduğu görüldü.
İnfüzyon Yöntemiyle hazırlanan su eksraktlarının doza bağlı olarak antimutajenik
aktivitesinin arttığı gözlemlendi. 1 v/v dozunun, halk arasında kullanılan 1/2 v/v
dozundan daha güçlü antimutajenik etkiye sahip olduğu belirlendindi.
Tablo 2. Plantago major L. bitkisinin metanol ve su (infüzyon) ekstraktlarının farklı
konsantrasyonlarının Salmonella typhimurium TA98 ve TA100 suşu üzerindeki
antimutajenik etkileri
Plantago, yaklaşık 200 türü olan küçük, göze çarpmayan bitki türüdür. Plantago
ovata tohumu, halk arasında ishal, ülseratif kolit hemoroidleri, kabızlık, gibi
gastrointestinal bozukluklar için ve yara iyileştirici, hipokolestrolemik ve
hipoglisemik olarak kullanılmaktadır (Sarfraz ve ark, 2017: 743-745). Plantago
ovata tohumu, mikroskobik ve makroskopik ülser indeksinde azalmaya;
hepatoprotektif etkiye ve midede mukoza hasarını önlemeye yardımcı olduğu
göstermiştir. (Bagheri ve ark. 2018; 41). Plantago majörü, antioksidan ve
serbest radikal süpürücü özelliği ile kansere karşı koruyucu bir özelliği olduğu
düşünülmektedir (Adom ve ark. 2017: 348).
Kobeasy ve ark. Plantago majör bitkisinin tohum ve yapraklarını hem etanol hem
de sıcak/soğuk su ekstraktelerini farklı dozlarında karşılaştımış en yüksek etkiyi
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bitkide tohum; çözücüde etanol olarak elde etmiştir; yani yapraklarının etanol
ekstreleri en yüksek tümör büyümesinin inhibisyonunu göstermiştir (Kobeasy ve
ark., 2011: 90). Plantogo major yapraklarının metanol ekstraktının in vitro olarak
insan renal adenokarsinomu (TK-10), insan meme adenokarsinomu (MCF-7)
ve insan melanomu (UACC-62) hücre hatlarında denenmiş ve uygulanan dozla
ilişkili olarak kanser hatlarında sitotoksik aktivite gözlenmiştir(Gálvez ve ark,
2003:.125).
Erkek farelerde (Balb/C Mus musculus) yapılan in-vivo çalışmada ise 25 μg/
mL içerikteki su ekstraktının kanser hücrelerinin büyümesini engellemiştir.
Ozaslan ve ark. Tarafından Ehrlich ascites karsinıomlu farelerde 25 μg / mL, 50
μg / mL ve 75 μg / mL olacak şekilde Plantogo major yapraklarının sıcak su8
ekstraktelerinin tümörün genişlmesini engellediği gibi tümör için inhibitör
etkisini göstermiştir(Özarslan ve ark. 2009: 959).
Çalışmamızda antimutajenik aktivitesini test ettiğimiz Plantago sp. bitkisi,
Würzburg Üniversitesi (Almanya) tarafından 2014 yılının tıbbi bitkisi olarak
seçilmiş olup, kullanım alanının da fazla olması sebebiyle bu bitkinin bazı
biyolojik aktivitelerinin araştırılması gerektiği düşünülmüştür.
Bitkinin kullanımı genellikle aktarlardan temin edilerek gerçekleştirildiğinden,
çalışmada bu durum göz önüne alınmış olup çalışma materyali aktardan satın
alınarak temin edilmiştir. Kullanım alanları ve literatürde bulunan çalışmalar
dikkate alındığında, çalışılan bitkinin antimikrobiyal ve antimutajenik
potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Literatürde yapılan çalışmalar taze
toplanan örneklerle gerçekleştirilmiş olup, yaptığımız çalışma ile halkın daha çok
kullandığı ticari olarak satılan kurutulmuş örneklerin etkinliğine dair Sonuçların
elde edilmesi ve bu Sonuçlar ışığında bitkinin saklanma ve kullanım şekillerinin
iyileştirilmesi sağlanmış olacaktır.
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ÖZET
66 yaşındaki bayan hasta, sağ submandibular bölgede ağrılışişlik şikâyeti ile
KBB polikliniğine başvurdu. Yapılan görüntüleme Yöntemleri ve eksizyonel
biyopsi sonrasında major submandibular tükrük bezi malignitesi tanısı kondu
ve hastaya kemoterapi ile birlikte 7 hafta boyunca boyun ve çene bölgesine
radyoterapibaşlandı. Radyoterapi uygulanan bölgede yaklaşık 5 hafta sonra deri
renginde koyulaşma ve deri kıvamında sertleşme oluşmaya başladı. Radyodermit
olduğu düşünülen bu deri bölgesine doktor önerisiyle 2 hafta boyunca
dekspantenol içeren bir epitelizan krem uygulandı. Ancak hastanın şikâyetlerinde
herhangi bir rahatlama olmamasıüzerine hasta yara bölgesine, halk arasında
yaraotu olarak da bilinen Hypericum perforatum bitkisinin yağ ekstaktını da
uyguladı. 5 hafta sonunda hastanın yara iyileşmesinde ve şikayetlerinde belirgin
bir iyileşme olduğu görüldü ve herhangi bir komplikasyon da olmadı. Sonuç
olarak Hypericum perforatum bitki yağ ekstaktı, radyodermit gibi iyileşmesi zor
dermatitlerde bile tedavide etkin, güvenilir ve yara iyileşmesini destekleyici bir
preparat olarak kullanılabilir. Ancak bu konuda daha ileri prospektif çalışmalara
ihtiyaç vardır.
AnahtarKelimeler: Hypericum perforatum, St. John’s wort, submandibular tükrük bezi malignitesi, mukoepidermoid karsinom

THE USAGE OF HYPERICUM PERFORATUM FOR WOUND
HEALİNG AFTER CHEMO-RADIATION THERAPY
We herein report case report on the use of Hypericum perforatum in the treatment
of radiotherapy induced woundin a 66-year-old woman with major submandibular salivary gland malignancy. She had taken radiotherapy within chemotherapy in
the neck and jaw area for 7 weeks. After about 5 weeks darkening of skin color and
hardening of skin consistency started to occur in the area where radiotherapy was
applied. This skin area, which is thought to be radiodermal, was treated with an epit466
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helializing cream containing dexpanthenol for 2 weeks with the recommendation of
the radiooncologyst. However, in the absence of any relief from the patient’s complaints, the patient applied the oil extinction of the Hypericum perforatum on her own
initiative. At the end of 5 weeks, the patient had a marked improvement in wound
healing and complaints, and there were no complications. As a result, Hypericum
perforatum plant oil extracts can be used as an effective, reliable and safe wound
healing preparation even in hard-to-heal dermatitis such as radiodermite. However,
in this regard further prospective studies are needed.
Key Words:Hypericum perforatum, St. John’s wort, major submandibular salivary
gland malignancy, Mucoepidermoid carcinoma

1. Giriş
1.1. Hypericum perforatum
Hypericum dünyada 482, Türkiye’de ise 46 sı endemik olmak üzere 96 türle temsil
edilmekte olup Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’da dagılış göstermektedir (Elgin
Cebe, 2018: 1; Çırak ve Kurt, 2014:2). Geleneksel olarak ülkemizde dermatolojik
problemlerde, analjezik, spazmolitik, anti-inflamatuar ve antidepresan olarak
kullanılmaktadır (Çırak ve Kurt, 2014:2).
St. John’s wort (Hypericum perforatum) en iyi bilinen hypericum türü olup;
naphthodianthrone‘lar (Hiperisin ve/veya pseuodohiperisinin), asilfloroglucinol
türevleri (hiperforin), Biflavonlar (biapigenin ve amentoflavone), Flavonoller
(hyperoside, quercitrin, isoquercitrin, quercetin), fenolik asitler (caffeic asit,
chlorogenic asit, ferulic asit hyperfolin, p-cumaric asit, p-hydroxybenzoic asit,
vanillic asit), ulucu yağlar, steroller ve vitaminler (A ve C vitamini) açısından
zengin biyolojik aktiviteye sahip bir bitkidir (Bilia ve ark, 2012: 3080; Nahrstedt
ve ark, 1997: 132).

1.2. Hypericum perforatumTıbbi Kullanım
Hypericum perforatum yağ veya tentür gibi topikal formları eskiden beri
yanık, yaralar, abrazyonlar, kontüzyonlar, ülser ve güneş yanıkları gibi birçok
dermatolojik durumlarda ve depresyon gibi başka hastalıklarda kullanılmaktadır.
Farmakolojik olarak hypericin ve hyperforin’den oluşan aktif bileşenleri;
antiinflamatuvar, antimikrobiyal, antioksidan ve antineoplastik etkilere sahiptir
(Ute ve ark., 2014; Çırak ve Kurt, 2014:2). Hiperforin, antiinflamatuvar etkilidir
ve etkisini epidermisde langerhans hücrelerini azaltarak, alloreaktif T hücre
proliferasyonu ile periferal kanda mononükleer hücre proliferasyonunu inhibe
ederek ve keratinosit diferansiasyonunu düzenleyerek göstermektedir Schempp
ve ark., 2000; 979). Ayrıca tıbbi olarak yaralar, güneş yanıkları, künt travma, ülserler,
varis, hemoroid, miyalji, siyatik, romatizma, lumbago, kramplar, dekübitus, keloid
izlerin tedavisinde kullanılmaktadır (Ute ve ark., 2014; 109).
Fotosensitizatör ışığı emdiğinde ve emilen enerjiyi komşu moleküllere veya
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oksijene aktardığında, reaktif türler oluşturarak hücresel yapıya zarar verebileceği
zaman bir reaksiyon başlatılır. St. John’s Wort özütü veya ana bileşenleri olan
hiperisin, psödohyperisin ve hiperforin fotosensitizasyon özelliğine sahip olup;
UV ışınlarını absorbe ederek reaktif oksijen metabolitlerinin üretimiyle fototoksik
etki gösterebilir (Onoue ve ark. 2011:1814). Bu durum hypericum içeren kozmetik
ürünlerde bir dezavantaj oluşturabileceği gibi; UV ışınları kullanıldığı fotodinamik
tedavilerle epidermisde langerhans hücrelerini azaltılmasını sağlayabilir. Eksojen
fotosensitizanlar kullanarak yapılan fotodinamik tedaviler ise sadece total olarak
eksize edilemeyecek kadar büyük olan non melanom deri kanserleri ve aktinik
keratozların tedavisinde halen kullanılmaktadırlar (Davids ve ark., 2008: 67;
Skalkos ve ark., 146; Barnes ve ark., 2017:583).
Fotodinamik çalışmalar hücresel kolonilerin oluşumunu hiperisin ve
hiperisinatların inhibe edebildiğini, tümörlerin nüksetmesini önleme olasılığını
düşündürdüğünü ve etkisinin mutajenite ve genotoksisite için nispi güvenliği
olduğunu göstermiştir(De Andrade, 2017: 89).
Hypericum perforatum, atopik dermatit, psoriasis, aktinik keratoz, herpes simplex
enfeksiyonları ve non-melanom deri kanserleri gibi dermatolojik hastalıkta
kullanımı devam etmektedir (Reuter ve ark. 2010; Schempp ve ark. 2003:31;
Thandar, ve ark. 2016; 330; Najafizadeh ve ark. 2012; 131; Mansouri; 2017:215; ).

Olgu Sunumu
66 yaşındaki bayan hasta, sağ submandibular bölgede ağrılı şişlik şikayeti ile
KBB polikliniğine başvurdu. BT ve MR gibi görüntüleme Yöntemleri sonucunda
maligniteden şüphenilenen hastaya unilateral boyun diseksiyonu ve eksizyonel
biyopsi yapıldı. Histopatolojik değerlendirme ile major submandibular tükrük
bezi malignitesi (mukoepidermoid karsinom) tanısı kondu ve boyundan alınan
20 lenf nodunun 12’sinde de metastaz saptandı. Hastaya toplam 10 doz aylık
kürler şeklinde Kemoterapi (başlangıçta sadece cisplatin, sonrasında idame
döneminde ise cisplatin+5-fluorourasil olarak) verildi. PET-CT sonucuna göre
sinirlerle komşuluğu olan bölgede rezidu, malignite ile uyumlu kitle saptanması
üzerine, kemoterapiden 1 ay sonra, kemoterapi ile birlikte 7 hafta boyunca boyun
ve çene bölgesine radyoterapi de verildi ve 7 hafta boyunca sol boyuna 54 Gy/33
fx, sağ boyuna 64 Gy/33 fx, GTV rezidü tümör bölgesine 70 Gy/33 fx (simultane
integre boost) tekniği ile küratif radyoterapi uygulandı.
Radyoterapi uygulanan bölgede yaklaşık 5 hafta sonra deri renginde koyulaşma
ve deri kıvamında sertleşme oluşmaya başladı. Radyodermit olduğu düşünülen
bu deri bölgesine doktor önerisiyle 2 hafta boyunca dekspantenol içeren bir
epitelizan krem kullanıldı. Ancak hastanın şikayetlerinde herhangi bir rahatlama
olmaması üzerine hasta yara bölgesine dekspantenol içeren krem ile beraber
halk arasında yaraotu olarak da bilinen ‘Hypericum perforatum‘ bitkisinin
yağ ekstaktını da uyguladı. 5 hafta sonunda hastanın yara iyileşmesinde ve
şikayetlerinde belirgin bir iyileşme olduğu görüldü.
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Şekil 1. Hastanın operasyon sonrası görünümü

Şekil 2. Hastanın radyoterapi sonrası görünümü
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Şekil 3. Hastanın tedavi sonrası görünümü

Sonuç
Hypericum perforatum içerisinde bulunan hiperisin yüksek miktarda oral alımı
sonucunda hiperizmi olarak adlandırılan ciddi bir fotodermatit ile Sonuçlanır.
Ayrıca bitkisel tedavi Amaçlı kullanımında hastaların beraber kullandığı diğer
ilaçlarla birlikte etkileşime girebilir(Schempp ve ark. 2000: 125). Bu ilaçlar
özellikle; varfarin, siklosporin, teofilin, oral kontaseptifler, antikonvülzanlar, HIV
proteaz inhibitörleri ve SSRI grubu gibi ilaçlardır(Aşçı ve ark. 2007: 209-210;
Dülger, 2012:12). Hypericum perforatum kullanımının karaciğerde doza, süreye
ve uygulama şekline bağlı olarak CYP3A4 transkripsiyonunu arttırdığı diğer
CYP enzimlerini de dolaylı olarak etkilediği bulunmuştur (Aşçı ve ark. 2007: 209;
Dülger, 2012:12). Ayrıca hypericum kullanımı MDR gen ürünü olan P- glikoprotein
anlatımını da etkilemektedir (Aşçı ve ark. 2007: 209; Gezmen-Karadağ ve ark. 2013:
164). Hypericum perforatum’un önerilen dozlarda kullanımlarında ve topikal
kullanımlarında fotosensitivite aslında çok nadir görülmektedir (Lane-Brown,
2000:302; Barnes ve ark. 2001:583; Ernst ve ark., 1998: 259). Boiy ve ark. sıçanların
deri bölgesinde hiperisin ve hiperisin asetatın tek bir topikal uygulamasından
sonra fototoksik yanıtını incelemiş ve hiperisinin, sadece sistemik uygulamadan
sonra değil, aynı zamanda topikal uygulamadan sonra, özellikle de prekürsor
asetat ester olarak uygulandığında etkili bir fotohassaslaştırıcı olduğunu
göstermişlerdir (Boiy ve ark. 2008; 360).
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Bu çalışmada hastamız da KT sırasında kullandığı ilaçlarla (cisplatin ve
5-fluorourasil) Hypericum perforatum bitki yağ ekstraktı arasında kullanımını
kısıtlayan herhangi bir etkileşim/komplikasyon görülmedi ve hastamız bu bitki
yağ ekstraktını iyi tolere etti.
Hypericum veya hypericum ana bileşenleri günümüzde krem formlarıyla
markette bulunabildiği gibi aynı zamanda yag ekstraktı da geleneksel olarak da
yaygın kullanımı bulunmaktadır. Sonuç olarak Hypericum perforatum bitki yağ
ekstaktı, geleneksel bir tedavi olarak inflamatuvar deri hastalıklarında, kronik
iyileşmeyen yaralarda ve radyodermit gibi iyileşmesi zor dermatitlerde bile
tedavide etkin, güvenilir ve yara iyileşmesini destekleyici bir preparat olarak
kullanılabilir. Ancak bu konuda daha ileri prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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BAZI DERİ-TÜREVİ PEPTİTLERİN DİABETES MELLİTUS’TA
TERAPÖTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Begüm DERMENCİ1, Meliha Merve HIZ2
ÇOMÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Sistem Biyolojisi ABD,bdermenci@yandex.com
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ÇOMÜ, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD,mervemeliha@comu.edu.tr
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ÖZET
Diabetes mellitus, günümüzde toplumun büyük bir kesimini etkilemekte olan
ve çok çeşitli komplikasyonlara sahip bir kronik metabolik bozukluktur. bu
komplikasyonların yanı sıra, erken mortalite riski ile de karşılaşılmakta olup,
tedavisi günümüzde oral antidiyabetik ilaçlar ve rekombinant insülin preparatları
ile sağlanmaktadır. En sık karşılaşılan tipi insülin defekti ile ilişkili Tip II diyabettir.
Tedavide Amaç glisemik kontrolu sağlamak ve komplikasyonları minimuma
indirmektir. Neredeyse tüm sentetik ilaç hammaddeleri gibi antidiyabetik ilaçlar
da biyolojik sistemlere yan etkileriyle gündeme gelmektedir ve farmakologları
doğal hammadde arayışına yöneltmektedir. Neotropik kurbağalardan izole
edilen deri sekresyonlarının, çok sayıda biyoaktif peptit içerdiği görülmüş ve
bu sekresyonlardan saflaştırılan bazı peptitlerin antidiyabetik etki gösterdiği
son döneme damgasını vurmuştur. Çalışmaların çoğu, rat pankreas adacık
hücrelerinden oluşan BRIN-BD11 hücre dizileri üzerinde araştırılmış ve toksisiteye
sebep olmadan olumlu Sonuçlarla karşılaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: deri, peptit, diyabet

RESEARCHİNG THE THERAPEUTİC EFFECT OF SOME SKİNDERIVED PEPTIDES ON DIABETES MELLİTUS
ABSTRACT
Diabetes mellitus, is a chronic metabolic disorder that effects major part of the community and has a graet variety of complications. As well as these complications,
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increased mortality risk has been found. Pharmacological therapy of this disorder
comprises oral antidiabetic agents and recombinant insulin preparates. Mostly seen
type is Type II diabetes which is related with insulin defect. The aim of the therapy
is to balance glycemic control and minimalize complications. As all the synthetic
active substances, antidiabetic agents also have some advers effects on biological
systems and direct pharmacologs to the discovery of natural compounds. Recentlyi its found that skin secretions isolated from neotropic frogs had contained lots of
bioactive peptides and these peptides purified from skin secretions had antidiabetic
effect on rat pancreas islets (BRIN- BD11 cell lines) without any toxicity.
Key words: skin, peptide, diabetes

1.Giriş
Neotropik kurbağaların cilt sekresyonlarının çok çeşitli varyasyonlarda
biyoaktifpeptitler içerdiği geçen yüzyılda bilim dünyasında oldukça heyecan
yaratmıştır(Lui, 2017:1) Bu sekresyonların kimyasal yapısı proteinler, peptidler,
biyojenik aminler, alkaloitler, ve henüz keşfedilmemiş biyokimyasallardır(Chen,
2006:2)
Biyoaktif özelliklere sahip kurbağa peptid analogları, terapötik uygulama için
kimyasal olarak modifiye edilerek farmakolojik özellikleri geliştirilmektedir.
Bu farmakolojik özelliklerden bazıları antibakteriyel, antifungal, antiprotozoal
ve antiviral etkilerdir. Son zamanlarda bazı kurbağa deri peptitlerinin in-vivo
ve in-vitro antidiyabetojenik etki gösterdiği, insülin sekresyonunu, insülin
sensitivitesini, glukoz toleransını, glukagon supresyonunu arttırdığı, beta hücre
apoptozunu azaltarak proliferasyonunu arttırdığı ortaya konmuştur(Pantic,
2017:3) (Long, 2018:4).

1.1. Diabetus Mellitus
Diabetes mellitus, hiperglisemi ve buna eşlik eden birçok bulgu ile beraber, birçok
uzun dönem komplikasyona (vasküler, renal, retinal, nöropatik komplikasyonlar,
erken mortalite) neden olan bir metabolizma hastalığıdır. Yüzde 80’ini TipII
diabetes mellitus oluşturur. Toplumda görülme şekli, sıklığı kalıtım faktörü,
çevre faktörü ve oto immuniteyle ilgilidir. Her toplumda prevalancı değişiklik
göstermektedir (Bağrıaçık, 1997:6)
Polidipsi, poliüri, polifaji, prurit, kilo kaybı gibi Bulguları vardır. İnsulin hormon
sekresyonunun azlığı, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizma bozukluklarına
yol açar. Gelişmekte olan ülkelerde %5, gelişmiş ülkelerde %10 oranında görülür.
Tip 1 diabetesmellitusidiyopatik veya otoimmun kaynaklı beta hücrelerin hasarı
ile gelişirken, tip 2 diabetesmellitus insülin defekti ile ilişkilidir(Durna:7)

1.2. Dıabetes Mellıtus’ta Farmakolojik Tedavi
Oral antidiyabetik ilaçlar 4 grup altında incelenir.
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1. İnsülin salgılatıcı ilaçlar(Glipizid, Gliklazid, Glibenklamid, Glimeprid, Rapeglinid,
Nateglinid) (Beta hücrelerindenki ATP bağımlı potasyum kanallarına bağlanarak
insülin salımını arttırırlar).
2. İnsülin Duyarlılaştırıcı İlaçlar (Biguanidler-metformin, tiazolidindionlarrosiglitazon, paglitezon)(GLUT 4 sayısını ve glikojen sentezini arttırırlar.
Ayrıca PPAR-gama aktivasyonu ile insülin cevap genlerinin transkripsiyonunu
düzenlerler).
3. Alfa glukozidaz İnhibitörleri (Akarboz) (Alfa glukozidaz enzim inhibisyonuyla
karbonhidrat emilimini geciktirirler)
4. İnkretin mimetik İlaçlar (Sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin)(İnce bağırsak
K ve L hücrelerinden salgılanan gastrik inhibitör peptit (GIP), glukagon like
peptit(GLP) gibi inkretinler, pankreasın insülin salgılamasını uyarırlar.)(Ayvaz ve
Kan, 2010:8)
Oral antidiyabetik ilaçlar dışında medikal tedavi içerisinde insülin preparatları da
bulunmaktadır.(Dinççağ, 2011:9)

DERİ TÜREVİ PEPTİTLERİN ANTİDİYABETİK ETKİSİ ÜZERİNE
YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN DERLEMESİ
Günümüzde pandemik hale gelen Tip 2 diabetes mellitus insülin sekresyonunu
arttırıcı doğal bulunan inkretin peptitlere arayışı gündeme getirmiştir. Ojo vd,
2015 Anura’nın çoğu türünün terapötik özelliklere sahip olan peptitler ürettiğini
söylemiş, antitümör, antiviral, immunomodulatör ve miyotropik özellikler
barındırmaktadır. Esculentin-2CHa, saflaştırılarak BRIN-BD11 hücrelerinde
ayrıca deneyhayvanı üzerinde akut ve uzun dönem etkisi incelenmiştir. Diyetle
indüklenmiş obezite ve diyabetli farelerde doğal peptitlere kıyasla daha iyi in
vitroinsulinotropik etki gösterdiği görülmüştür. Yüksek yağlı beslenen farede
glukoz toleransını geliştirdiği, beta hücreler üzerine pozitif etkisiyle insülin
sekresyonunu zenginleştirdiği gösterilmiştir (Ojo, 2015:10)
Vasu vd, tolerabilitesi, potensliği ve efikasitesite sebebiyle GLP-1 mimetik olan
Esculentin-2CHa etkisini BRIN-BD11 hücre dizileri üzerinde denemiş ve bu
pepttilerinendopeptidazlarladegredasyona karşı rezistanns gösterdiğini, rat ve
insan klonal beta hücrelerinde güçlü insulinotropik aktivite ve antihiperglisemik
etki gösterdiğini bulmuştur(Vasu, 2017:11)
BRIN-BD11 hücrelerinde Phyllomedusaburmeisteri cinsi kurbağadan elde edilen
Phylloseptin-PBu adlı peptidin KATP kanallarını deaktive edip, Ca+ kanallarını
açarak Ca influxunu arttırarak sekretuar veziküllerden plazma membranına
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ekzositoz ile insülin salınımı ile Sonuçlanan bir dizi reaksiyon yoluyla insülinotropik
etki gösterdiği bulunmuştur(Long, 2018:4).
Phylloseptin-L2’nin BRIN-BD11 hücreleri üzerinde insulinotropik etkisi,
tolbutamid, ve bazı insulinotropik peptitlere (GLP-1 ve gastric inhibitör peptid)
kıyaslanabilir bulunmuş ve geliştirilmesiyle yeni bir antidiyabetik ajan olmaya
aday görülmüştür(Abdel-Wahab,2008:5)
Şekil 1. Long ve ark.’a göre antidiyabetik etki mekanizması(Long, 2018:4)
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DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN ALÜMİNYUM FOBİSİNİN
HİPNOZLA TEDAVİSİ
Arş. Gör Zahide AYDIN
Fobi bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen, kontrolünde olmayan, bir
şeye karşı hissettiği aşırı olumsuz duygu ve korkudur. Fiziksel karşılaşmayla
deneyimlenebildiği gibi, isminin duyulması, hayal durumunda dahi ortaya
çıkabilir.
Bu poster sunumunda Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki
öğrencinin alüminyum fobisinin hipnozla tedavisi anlatılacaktır.
Vaka Sunumu: 22 yaşındaki Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi alüminyum fobisi
ile başvurmuştur. Hasta probleminin başlangıcını bilmiyor ancak ayran, hazır
yoğurt, çikolata gibi birçok hazır gıdada ambalaj olarak kullanılan alüminyum
folyoya dokunamadığını yanında kimse yokken bunları tüketme Girişiminde
bulunmadığından bahsetmiştir.
İlk seansta bilgilendirme ve mayalama yapılmış, hemen sonrasında hipnoz
indüksiyonu gerçekleştirilmiş, 10 dakikalık relaksasyon ve derinleştirme
işlemlerinden sonra hastaya imajinasyonlar yapılmış, sonrasında pozitif telkin
teknikleri kullanılarak hipnoz tamamlanmıştır. Hipnoz sonrası başlangıçta açmayı
hayal ettiğinde bile fiziksel tepki veren hasta seans bitiminde ayran ve çikolata
paketini açarak alüminyum folyoya dokunabilmiştir.

Sonuç
Hipnoz fobilerin tedavisinde etkili bir Yöntemdir
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CYDONİA OBLONGA (L) AYVA (ROSACEAE) ÇEKİRDEĞİNDEN ELDE EDİLEN MUSİLAJIN GASTROPROTEKTİF ETKİSİ
Aynur Arslan1*, Ali Kurt2, Nurten Özsoy3, Afife Mat4

ÖZET
Türk halk kültüründe,tedavide kullanılan ayva çekirdeği müsilajının, sıçanlarda
indometazinle oluşturulan mide hasarını önlemedeki etkisinin histopatolojik ve
biyokimyasal düzeyde incelenmesi Amaçlandı.(Baytop, 1999)(Bilgin, 2006)
Kontrol grubu, indometazinle gastrit modeli uygulanan K-İndometazin grubu,
indometazin öncesinde 200 mg/kg, 400 mg/kg C.oblongamüsilajekstresi ve
Famotidin verilen gruplar oluşturuldu. İndometazinden 6 saat sonra sakrifikasyon
yapılarak mide dokusu incelendi.
Malondialdehid, 400 mg/kg grubunda kontrol ve famotidin gruplarına göre
(p<0,05); Superoksit dismutaz, 400 mg/kg grubunda 200 mg/kg grubuna
göre (p<0,01); Miyeloperoksidaz, 400 mg/kg grubunda kontrol ve 200 mg/kg
gruplarına göre (p<0,01)anlamlı yüksekti. Glutatyonredüktaz düzeyi 400 mg/kg
grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı düşük saptandı (p<0,05). Histopatolojik
incelemede K-İndometazin grubunun erozyon düzeyi Kontrol ve Famotidin
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,005).
C.oblonga ekstresinin 400 mg/kg konsantrasyonunda indometazin hasarını
arttırdığı; 200 mg/kg konsantrasyonda ise Famotidin grubuna yakın biyokimyasal
ve histopatolojik etki görünmesine karşın bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde olmadığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Ayva çekirdeği, müsilaj, gastroprotektif, antioksidan, ülser

GASTROPROTECTIVE EFFECTS OF CYDONIA OBLONGA (L)
QUINCE (ROSACEAE) SEED MUCILAGE
ABSTRACT
In Turkish culture, quince seed mucilage is used in the traditional medicine. (Baytop,
1999) (Bilgin, 2006.) In this study, it was aimed to investigate the histopathological
and biochemical effects of quince seed mucilage in the prevention of gastric damage induced by indomethacin in rats.
The rats were divided into 5 equal groups: The control group, the indomethacin induced gastritis model group, the groups which were given 200 mg / kg and 400 mg
/ kg quince seed mucilage and famotidine one hour before indomethacin admin478
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istration. After 6 hours of indomethacin administration, high-dose anesthesia was
applied and sacrification was performed.
MDA nmol / g tissue mean was significantly higher in the C400 group (29,19 ± 12,31)
than in the K (16,28 ± 3,07) and Famotidin (15,56 ± 6,40) groups (p<0,05).SOD U / mg
protein was found to be significantly higher in C400 (1,93 ± 0,14) than C200 (1,22 ±
0,33) group (p <0,01).MPO nmol / g tissue mean was significantly higher in the C400
(128.38 ± 41.81) than in the K (102.26 ± 40.60) and C200 (113.54 ± 28.98) groups
(p<0,01). In the subgroup analyzes, GR was significantly higher in C400 (59,56 ±
4,40) group than control group (62,44 ± 32,57) (p <0,05). Histopathological examination revealed that the erosion level of K-Indometazine group was significantly higher than control and Famotidine group (p <0.005).
In the indomethacin induced gastritis model, quince seed mucilage increased indomethacin damage at a concentration of 400 mg / kg; at a concentration of 200 mg /
kg, biochemical and histopathological effects were similar to famotidine group but
this effect was not found to be statistically significant.
Keywords: Quince seed, mucilage, gastroprotective, antioxidant, ulcer

Giriş
1.1 Giriş
Geleneksel halk tıbbında, mide hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde
müsilaj içeren bazı bitkiler sıklıkla kullanılmaktadır. Müsilaj tahriş olmuş mukoz
membranları yumuşatır. Kalp ve damar hastalıklarının tedavi ve korunmasında,
enflamatuar olaylarda ve ağrı kesici olarak çok sık tercih edilen nonsteroid
antienflamatuar ilaçlar (NSAEİ)’ın alındıktan 5-30 dakika sonra midede yüzeyel
mukozal hasarı ve kanamaya sebep olabileceği bilinmektedir. Ayva çekirdeği
müsilajının ciltte yara iyileşmesine olumlu etkileri gösterilmiştir (Hemmati
AA K. H., 2012) (Hemmati AA M. F., 2000) (Ghafourian M, 2015). Mukozal yara
iyileşmesi klasik yara iyileşmesine benzer (Tözün N, 2007). Ayva kabuğu, pulpası
ve çekirdeği incelendiğinde antioksidan özellikler bulunmuştur (Silva BM, 2004).

1.2 Amaç
Türk halk kültüründe, tedavide kullanılan ayva çekirdeği müsilajının sıçanlarda
indometazinle oluşturulan mide hasarını önlemedeki etkisinin histopatolojik ve
biyokimyasal düzeyde incelenmesi Amaçlandı. (Baytop, 1999) (Bilgin, 2006)

1.3 Yöntem
Kontrol grubu (K), indometazinle gastrit modeli uygulanan K-İndometazin grubu,
indometazin öncesinde 200 mg/kg(C-200), 400 mg/kg (C-400) Cydonia oblonga
müsilaj ekstresi ve Famotidin verilen gruplar oluşturuldu. İndometazinden 6 saat
sonra sakrifikasyon yapılarak mide dokusu incelendi.
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2. Bulgular
Mide dokusunda grupların Malondialdehid (MDA) nmol/g doku, Superoksit
Dismutaz (SOD) U/mg protein, Myeloperoksidaz (MPO) U/g doku ortalamalarında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05 p<0,05 p<0,01).
MDA nmol/g doku ortalaması C400 grubunda (29,19±12,31) K (16,28±3,07) ve
Famotidin (15,56±6,40) gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (her
ikisi için p<0,05).
SOD U/mg protein C400 grubunda (1,93±0,14) C200 (1,22±0,33) grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,01).
MPO nmol/g doku ortalaması C400 grubunda (128,38±41,81) K (102,26±40,60)
ve C200 (113,54±28,98) gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (her
ikisi için p<0,01).
İndometazin grubu, C200 ve C400 gruplarında Katalaz (CAT), Glutatyon reduktaz
(GR), Glutatyon peroksidaz (GPx), Glutatyon-S-Transferaz(GST) düzeylerinde
normal kontrol gruba göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p > 0.05).
Mide dokusunda gruplarda protein, CAT, GR, GPx, GST, Glutatyon (GSH), Nitrik
oksit (NO) ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (P>0,05).
Alt grup analizlerinde GR düzeyi C400 (59,56±4,40) grubunda, Kontrol grubuna
(62,44±32,57) göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı (p<0,05).
Histopatolojik incelemede K-İndometazin grubunun erozyon düzeyi Kontrol ve
Famotidin grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,005).

3.Sonuç
C.oblonga ekstresinin 400 mg/kg konsantrasyonunda indometazin hasarını
arttırdığı; 200 mg/kg konsantrasyonda ise Famotidin grubuna yakın biyokimyasal
ve histopatolojik etki görünmesine karşın bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde olmadığı görüldü.
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DO NOT FORGET THE DOMINANCY: ACUPUNCTURE
EXPERIENCE ON A MIGRAINE CASE.
Ozlem KARASİMAV1
University of Health Sciences, Gulhane Teaching and Research Hospital, Department of Sports Medicine.
1

A 37-year-old female patient consulted to Traditional and Complementary Medicine
Practice Center with a diagnose of migraine over 20 years. Her pain was covering the
right eye and right half of the head during attacks. Moxa was applied on right LI-4
(Hegu) and GB-43 (Xiaxi) points and acupuncture needles on left LI-4 and GB-43 for
the first 5 treatment sessions. Each session was held by 1-week-interval. At the end of
this treatment, attack frequency decreased 30% and pain level during attack decreased from 9 score to 5 which was interpreted by Visual Analog Scale. Then the same
procedure was applied as moxa on left LI-4 and GB-43, acupuncture needle on right
LI-4 and GB-43. The last evaluation revealed that attack frequency decreased 70%
(in-addition-to the previous decline) and pain level decreased from 5 score to 2. This
effect was attributed to the relationship between dominant pain and acupuncture
needle sides.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN
BELİRLENMESİ
Rukiye HÖBEK AKARSU1, Funda TOSUN GÜLEROĞLU2, Selda YÜZER ALSAÇ3
Dr. Öğretim Üyesi, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Yozgat, rukiye-hobek@hotmail.com
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Amaç
Bu çalışma üniversitede öğrencilerinin kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif
tedavi Yöntemlerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç- Yöntem
Veriler üniversitede okuyan kız öğrencilerden toplandı. Evreni belli örnekleme
Yöntemi ile örneklem sayısı 909 olarak hesaplandı. Çalışma 1150 kız öğrenci ile
tamamlandı.

Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.7+1.8 olup, %66.3’ünün ekonomik
durumunun orta olduğu, %61.3’ünün devlet yurdunda barındığı saptandı.
Öğrencilerin %81’inin tamamlayıcı ve alternatif tedavi Yöntemlerinden en az birini
kullandıkları ve sırasıyla en çok %55 duş alma, %55 uyuma, %45 sıcak kompres
uygulama, %33.8 masaj, %25.3 müzik dinleme, % 15.6 vitamin-mineral desteği,
%15 egzersiz, %14.3 bitkisel terapi Yöntemlerini uyguladıkları belirlendi. Ayrıca
öğrencilerin düşük oranlarda aromaterapi, yoga, akupunktur, hipnoz gibi Yöntemleri
de kullandıkları saptandı. Öğrencilerin barındıkları yer ve ekonomik durumu
tamamlayıcı ve alternatif tedavi Yöntemleri kullanma durumunu etkilememektedir.

Sonuç
Üniversite okuyan kız öğrenciler çok yüksek oranda alternatif tedavi Yöntemleri
kullanmaktadır.
Anahtar Kelimler: Tamamlayıcı Alternatif Tedavi, Üniversite öğrencisi, Kız öğrenci

PRANGOS UECHTRİTZİİ BOİSS&HAUSKN KÖKLERİNİN
EREKTİL DİSFONKSİYON ÜZERİNE ETKİLERİ
Albayrak G.1,3, Alançay E.2, Sevin G2, Yetik G. 2, Baykan Ş1
Ege Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilimdalı, 35100, İzmir,
Türkiye
1

Ege Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilimdalı, 35100, İzmir, Türkiye
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İzmir Katip Çelebi Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilimdalı,
İzmir, Türkiye
3

Prangos cinsi (Apiaceae) Türkiye’de 17 türle temsil edilmektedir (1). Bitkinin
kökleri halk arasında afrodizyak olarak kullanılmaktadır. Yapılan fitokimyasal
çalışmalarda Prangos köklerinin kumarin, furanokumarin ve bunların türevleri
açısından zengin olduğu tespit edilmiştir. Ostol, imperatorin, oksipeusedanin,
heraklenol ve bunların türevleri bitkinin major bileşenleridir (2-4).
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Prangos uechtritzii Boiss&Hauskn Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde yayılış gösteren çok yıllık endemik bir türdür. Bitki halk arasında
‘’Deli çakşır’’ olarak bilinmektedir (1).
Erektil fonksiyon bozukluğu dünya genelinde hızla artan yaşlı nüfusun yaşam
kalitesini bozan önemli bir sağlık sorunudur. Amerika’da erektil disfonksiyon
30 milyon erkeği etkilemektedir ve bunun görülme sıklığı yaşla artmaktadır (5).
Türkiye’de yapılan geniş kapsamlı erektil disfonksiyon prevalans çalışmasında
40 yaşın üzerindeki erkeklerde toplam erektil disfonksiyon oranı % 69.2 olarak
bulunmuştur (6).
Bu çalışmanın amacı Prangos uechtritzii kök ekstresinin erektil fonksiyon
üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bitkinin kurutulmuş kökleri kloroform ile
ultasonik su banyosunda ekstraksiyona tabi tutulmuştur. Daha sonra hem
P.uechtritzii kök ekstresinin gevşeme etkisi (10-12-10-4 g/mL) hem de etkili
bir erektil gasotransmitter olarak H2S’in (7) bu etkideki rolü fare penil dokuda
test edilmiştir. Gevşeme cevabı ölçmek için DMT strip miyograf kullanılmıştır.
P.uechtritzii konsantrasyona bağlı gevşeme yanıtları oluşturmuştur (P<0,001,
ANOVA, kontrol vs ekstre). Yine de H2S üreten enzim olan sistationin γ liyaz’ın
(CSE) inhibitörü propargilglisin(PAG; 30 dk., 10mM) bu etkiyi inhibe etmemiştir.
Bu Sonuçlara göre, P.uechtritzii penil dokuda gevşeme sağlamıştır ve bu etkiler
endojen H2S oluşumundan bağımsızdır.
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EFFECTS OF PRANGOS UECHTRITZII BOISS&HAUSKN ROOTS
ON ERECTILE FUNCTION
Albayrak G.1,3, Alançay E.2, Sevin G2, Yetik G.2, Baykan Ş1
Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, 35100,
İzmir, Turkey
1

Ege University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, 35100, İzmir,
Turkey
2

Izmir Kâtip Celebi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical
Botany, İzmir, Turkey
3

Prangos sp. (Apiaceae) is represented with 17 species in Turkey (1). Roots of the plant
are used as aphrodisiac and wound healing agent in Anatolian folk medicine. It is
detected that roots of Prangos sp. are riches of coumarin, furanocoumarin and derivatives of these compounds according to previous pythochemical researches. Osthol, imperatorin, oxypeucedanin, heraclenol etc. are major components of the plant
(2-4)Prangos uechtritzii Boiss&Hauskn is a perennial herb and endemic species which is distributed in Center, East and Southeast Anatolia. The plant is known as ‘’Deli
çakşır’’ in Anatolia (1).
Erectile disfunction is a major health problem that affects the quality of life of the elderly population and increasing rapidly worldwide. Erectile dysfunction (ED) affects
30 million men in the United States and its incidence increases with age (5). A comprehensive study performed in Turkey showed that the prevalence of ED was found to
be 69.2% in men over age of 40 (6).
The purpose of this study is investigate to effect of Prangos uechtritzii root extract on
erectile disfunction. Air dried roots of the plant were extracted with chloroform. After
that, it is tested both the relaxant effect of P.uechtritzii root extract(10-12-10-4 g/mL)
and the role of H2S as a strong erectile gasotransmitter (7) on relaxation in mice penile tissues. DMT strip myograph is used to measure relaxation response. P. uechtritzii caused concentration-dependent relaxation responses (P<0,001, ANOVA, vehicle
vs extract). However propargylglycine (PAG; 30 min.,10mM), an inhibitor of the H2S
producing enzyme-cystathionine γ lyase (CSE) did not inhibited these relaxations.
Considering these Results, P. uechtritzii provides relaxation of penile tissue and these
effects are independent of endogenous H2S formation.
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BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI
TUTUMLARIN ÜÇ KUŞAK ARASINDAKİ DEĞİŞİMİ:
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ ÖRNEĞİ
Semra Açıksöz, Nurdan Yalçın Atar, Ayşe Kabuk, Merdiye Şendir, Çağrı Gürcüoğlu,
Büşra Nas, Sibel Dede

Amaç
Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin ve ailelerinin bütüncül tamamlayıcı ve
alternatif tıbba karşı tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 15 Aralık 2017-27 Şubat 2018 tarihleri arasında
yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini; 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında
hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 170 öğrenci, birinci kuşak ve ikinci kuşak
yakınları oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden 100 öğrenci ve 59
birinci kuşak yakını ve 50 ikinci kuşak yakını örneklemi oluşturmuştur. Örneklem
seçimine gidilmemiştir. Veriler öğrencilere ve ailelerine ait demografik özellikleri
ve tamamlayıcı ve alternatif tedavi Yöntemlerini kullanma durumlarını içeren
21 sorudan oluşan anket formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba
Karşı Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin istatistik analizi SPSS
18.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; sayı, yüzde
dağılımı, varyans analizi kullanılmıştır.
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Bulgular
Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu tamamlayıcı ve alternatif tedavi
Yöntemlerini kullandığını (%61.0), bu Yöntemleri yararlı bulduğunu (%63.0), aile
önerisi ile kullanmaya başladığını (%42.0) ve çoğunlukla bitkisel Yöntemleri tercih
ettiğini (%61.0) bildirmiştir. Benzer olarak, birinci kuşak ve ikinci kuşak yakınların
çoğunluğu da tamamlayıcı ve alternatif tedavi Yöntemlerini kullandığını
(%71.2; %82.0), bu Yöntemleri yararlı bulduğunu (%69.5; %70.0), aile önerisi
ile kullanmaya başladığını (%59.3; %64.0) ve bitkisel Yöntemleri tercih ettiğini
(%67.8; %62.0) belirtmiştir. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği
puan ortalamaları incelendiğinde; hemşirelik öğrencilerinin puan ortalamalarının
29.12±6.16, birinci kuşak yakınlarının 30.88±4.69 ve ikinci kuşak yakınlarının
28.96±5.71 olduğu tespit edilmiştir. Kuşaklara (hemşirelik öğrencisi, birinci kuşak
yakın, ikinci kuşak yakın) göre tutum puan ortalamaları incelendiğinde aralarında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç
Hemşirelik öğrencilerinin, birinci ve ikinci kuşak yakınlarının tamamlayıcı ve
alternatif tedavi Yöntemlerine karşı tutumlarının pozitif ve orta düzeyde olduğu,
kuşaklar arasında bu açıdan bir fark olmadığı saptanmıştır. Elde edilen Sonuçlara
göre bu tedavi Yöntemlerinin nesilden nesile aktarıldığı görülmektedir. Geleceğin
sağlık profesyoneli ve bir neslin öncüleri olacak hemşirelik öğrencilerinin eğitim
sürecinde tamamlayıcı ve alternatif tedaviler konusunda bilgilendirilmesi;
ailelerinin bu Yöntemleri doğru ve etkin kullanımında rol alması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, aile, tamamlayıcı ve alternatif tıp, tutum

COMPARISON OF ATTITUDES TOWARD COMPLEMENTARY
AND ALTERNATIVE MEDICINE BETWEEN THREE
GENERATIONS; NURSING STUDENTS AND THEIR FAMILIES
Semra Açıksöz, Nurdan Yalçın Atar, Ayşe Kabuk, Merdiye Şendir, Çağrı Gürcüoğlu,
Büşra Nas, Sibel Dede

Aim
This study was conducted to see attitudes of nursing students and their parents
toward complementary and alternative medicine.

Method
This descriptive study was conducted between December 15th 2017-February 27th
2018. The population of the study included 170 nursing students who study in the
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Department of Nursing in 2017-2018 Academic Term, their first and second generation relatives. 100 students; 59 first generation relatives, and 50 second-generation
relatives were attended to study. Sample selection was not used. The data was collected from two questionnaires. One of the forms included demographic information about students and their relatives and 21 questions about their use of complementary and alternative medicine Methods. The second form was Attitude toward
Complementary or Alternative Medicine Questionnaire. The data analysis and descriptive statistics were conducted in SPSS 18.0. The number, distribution and variance
analyses were used.

Results
Most of the nursing students stated that they use complementary and alternative
medicine Methods (61.0%); they find these Methods beneficial (63%); they started to
use these Methods by family suggestion (42.0%), and they mostly prefer herbal products (61.0%). Conformably, most of the first and second generation relatives also
reported that they use complementary and alternative medicine Methods (71.2%;
82.0%); they find these Methods beneficial (70.0%; 69.5%); they started to use these
Methods by family suggestion (59.3%; 64.0%); and they mostly prefer herbal medicine
Methods (67.8%; 62.0%). After the analysis of mean score on Attitude toward Complementary or Alternative Medicine Questionnaire, The mean score of nursing students was found 29.12±6.16; the mean score of first-generation relatives was found
30.88±4.69; the mean score of second generation relatives was found 28.96±5.71.
There was no significant difference between generations (students, first-generation
relative, second-generation relative) in terms of their attitudes (p>0.05).

Conclusion
All three generations (students, first-generation relative, second-generation relative) showed moderate and positive attitude toward complementary or alternative
medicine and there was no significant difference between attitudes of generations.
According to the Results, these treatment Methods were passed down from generation to generation. Suggestions of this study were as a future health professional,
nursing students should be informed about the appropriate use of complementary
or alternative medicine as a part of their educations, and their relatives should take
part in the appropriate and effective use of these Methods.
Keywords: Nursing students, family, complementary or alternative medicine, attitude
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PERİODONTAL HASTALIKLARDA TAMAMLAYICI TIP
Doç. Dr. Arzu Beklen1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim
Dalı, Eskişehir-Türkiye
1

Amaç
Periodontoloji dişleri destekleyen yapılar olan dişetleri ve kemik gibi yapıları
inceleyen dişhekimliğinin bir dalıdır. Bu yapıların hastalığı dişin yüzeyine
tutunan, dental plak denilen mikrobiyal biyofilmle başlar. Plak bakterilerinin
ürettiği toksinler immün hücrelere matriksmetalloproteinazları ürettirir ve
destekleyici dokuları yıkar. Son yıllarda yeşil çay tüketiminin, antibakteriyel
etkileri gibi faydalı yönleri inceleme altına alınmıştır. Yeşil çay kateşinlerinden en
etkilisi epigallokateşin gallattır (EGCG). Çalışmada EGCG’nin epitel hücrelerindeki
MMP-8’i indirgeyici etkisi incelendi. Method ve Bulgular İnfekte edilmiş hücreler
EGCG ile etkileştirildi (5 µg/ml). Enzim bağlı immün essay ile toplanan hücre sıvısı
incelendiğinde; ECGC’nin belirgin olarak MMP-8 salınımını azalttığı görülmüş
(P<0.05). Sonuç EGCG periodontal hastalıklarda tamamlayıcı tedavi seçeneği
olarak kullanılabilir.

COMPLEMENTARY MEDICINE IN PERIODONTAL DISEASES
Assoc. Prof. Arzu Beklen1
1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

Purpose:
Periodontology is the branch of dentistry, which studies supporting structures of teeth such as gums and the bone. Disease of these structures is initiated by a microbial
biofilm called dental plaque, which adheres to the surface of teeth. Plaque bacteria
produce toxins which stimulates the immune cells to produce matrix metalloproteinases (MMPs) and destroy the supporting structures. In recent years, the health
benefits of consuming green tea, like antibacterial effect is under investigation. Green tea polyphenols are mostly catechins, the most predominant being epigallocatechin-3-gallate (EGCG). In this study the effect of EGCG on the inhibition of MMP8 on epithelial cells was evaluated. Method & Findings: Infected cells were treated
with EGCG (5 µg/ml). Enzyme-linked immunosorbent assay was used to analyse the
culture medium and revealed that the EGCG significantly released less amount of
MMP8 (P<0.05). Conclusion: EGCG may act as a complementary remedy option for
periodontal disease.
488

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

BASED LONG-TERM CARE HOME BASIC TO THE PATIENTS;
EVALUATION OF SOME CURATIVE THERAPEUTIC
SUPPORTING PRACTICES: COMPLEMENTARY HEALTH AT
HOME
Selçuk Salim Erdoğan1, Nurgül Balcı1, Taşkın Atak 2, Pınar Koçatakan,
Turkish Ministry of Health, General Directorate of Public Hospitals, Department of
Health Services, Home Health Care and Palliative Care Services Unit,
1

Infectious and Non-Communicable Diseases, Traditional and Complementary
Medical Practices Unit
2

ABSTRACT
World Health Organization’s Home Based Long-Term Care Report in its entirety, in
accordance with the definition of long - term care, people of all ages who have longterm health problems and need help in their daily life activities, emphasis has been
placed on maintenance that will enable a living with sufficient quality.
Today, complementary medicine (TAT) treatments are an important part of palliative and supportive cancer care. Complementary therapies should be the practices
that aim to relieve disease symptoms or lessen the adverse effects of conventional
treatment, rather than curative. The National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) defines more than 200 complementary therapies used in
palliative care.
According to the legal regulations and practises in our country; neurological diseases, muscular diseases, cardiovascular diseases, chronic endocrine diseases, hematologic, oncological diseases, pulmonary respiratory system diseases, orthopedic
traumatology diseases, psychiatric diseases were evaluated with predetermined
criteria in terms of complementary medical applications such as larva (magot) application, prolotherapy, music therapy, mesotherapy, osteopathy, chiropractic, homeopathy, ozone complementary applications, reflexology, cup application, leech
therapy, phytotherapy, apheterapy, hypnosis, acupuncture based on literature data.
TAT aplications should also be considered as an option to support curative treatments by the heath proffescionals involved in home heath care and palliative heath
care servise delivery under the guıdance of treatment and care plans aimed at increasing the life guality of patients and their families, it is aimed to make risk analysis on the basis of modern medicine of the applications and evaluation of literature
information and to establish a resource for clinical and laboratory based studies for
preparation of evidence pool.
Key words: Home health, hospice, home medical care, complementary medicine
(TAT), TAT at home.
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EV TEMELİNE DAYANAN UZUN DÖNEM BAKIM
HASTALARI İÇİN; KÜRATİF TEDAVİYİ DESTEKLEYİCİ BAZI
UYGULAMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER: EVDE
TAMAMLAYICI SAĞLIK
Selçuk Salim Erdoğan1, Nurgül Balcı1, Taşkın Atak2, Pınar Koçatakan,
T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı, Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Hizmetleri Birimi,
1

Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Birimi
2

ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü’nün Ev Temeline Dayanan Uzun Dönem Bakım Raporunun
bütününde, uzun süreli bakımın tanımına uygun olarak, uzun süreli sağlık sorunu
olan ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili olarak yardıma ihtiyacı olan bütün
yaşlardaki kişilerin yeterli kalitede bir yaşam sürdürmesini sağlayacak bakım
üzerine vurgulama yapılmıştır.
Günümüzde, tamamlayıcı tıp (TAT) tedavileri palyatif ve destekleyici kanser bakımının
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tamamlayıcı tedavi, küratif olmaktan çok,
hastalık semptomlarını dindirmeyi veya konvansiyonel tedavinin karşıt etkilerini
azaltmayı Amaçlayan uygulamalar olmalıdır. Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi
Merkezi (National Center for Complementary and Alternative Medicine) (NCCAM)
palyatif bakımda kullanılan 200’den fazla tamamlayıcı tedavi tanımlamıştır.
Ülkemizdeki düzenlemeler ve uygulamalara göre; nörolojik hastalıklar, kas
hastalıkları, kardiovasküler hastalıklar, kronik endokrin hastalıklar, hematolojik,
onkolojik hastalıklar, akciğer solunum sistemi hastalıkları, ortopedi travmatoloji
hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar: Larva (magot) uygulaması, proloterapi, müzik
terapi, mezoterapi, osteopati, kayropraktik, homeopati, ozon uygulaması,
refleksoloji, kupa uygulaması, sülük tedavisi, fitoterapi, apiterapi, hipnoz,
akupunktur gibi tamamlayıcı uygulamalar, belirlenen kriterlere göre literatür
bilgisi temelinde kanıt odaklı değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeler ile evde sağlık ve palyatif bakım hizmet sunumunda yer
alan sağlık profesyonellerinin, hasta ve ailelerinin yaşam kalitelerini artırmayı
hedefleyen tedavi ve bakım planları dahilinde, küratif tedavileri desteklemek
amacıyla TAT uygulamalarını da seçenek olarak göz önünde bulundurmaları,
uygulamaların modern tıp temelinde risk analizlerinin yapılması ve literatür
bilgilerinin değerlendirilmesi ile kanıt havuzu hazırlanmasına yönelik klinik ve
laboratuvar temelli çalışmalar için kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Evde sağlık, hospis, evde tıbbi bakım, tamamlayıcı tıp (TAT),
evde TAT.
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DERMATOLOJİK HASTALIKLARDA TIBBİ BİTKİLERİN
GELENEKSEL KULLANIMI
Ezgi Bellikci Koyu1, Halil Koyu2, Serdar Demir3, Mehmet Ali Ege4, Şüra Baykan3, Bintug
Öztürk3
Dept. of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Izmir Katip Celebi
University, Izmir, Turkey
1

Dept. of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Izmir Katip Celebi University,
Izmir, Turkey
2

Dept. of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Ege University, Izmir, Turkey,
serdar.demir@ege.edu.tr
3

Dept. of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Ege University, Izmir, Turkey

4

Türkiye zengin biyoçeşitlilik sağlayan üç fitocoğrafik bölge için kesişme
noktasında olması ile özel bir yere sahiptir. Türkiye florası üçte biri endemik olmak
üzere 11.707 takson ve 197 familyadan oluşmaktadır. M.Ö. 11.000’e dayanan
Türkiye’ye ait geleneksel tıp uygulamalarının belirlenmesi ve sürdürülebilirliği
kapsamlı envanterlerin oluşturulmasıyla sağlanabilir. Çalışma grubumuz
1999 yılından bu yana Türkiye florasına dayalı etnobotanik kayıtları içeren bir
veritabanı geliştirmeyi hedefleyen projeler üzerinde çalışmakta olup, uzaktan
erişilebilen bilimsel ve sürdürülebilir bir kaynak sağlamak amacıyla “Türkiye’nin
Etnobotanik Veritabanı” çalışmalarını sürdürmektedir. Dermatolojik hastalıklarda
tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımını içeren sistematik bir liste, APG III sistemine
göre bilimsel isimler, yöresel isimler, yöreler, kullanım sınıflandırmaları, kullanım
Yöntemleri, hazırlama şekilleri ve referanslar uyarınca oluşturulmuştur.
Bu çalışma, flora zenginliği ve etnobotanik miras ile ilgili bilimsel verilerin
paylaşılması amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Veritabanı, etnobotanik, dermatolojik hastalıklar, Türkiye
florası, Türkiye

TRADITIONAL USES OF MEDICINAL PLANTS FOR
DERMATOLOGICAL DISEASES
Turkey has special place as being in intersection for three phytogeographical zones
that provides rich biodiversity. Turkish flora contains 197 families with 11.707 taxa
with one third endemism ratio. Presentation and sustainability of rich traditional
applications belonging to Turkey dating back to 11.000 BC could be ensured by the
constitution of comprehensive inventory. Our study group has been working on projects aiming to develop database based on ethnobotanical records of Turkish flora
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since 1999 and “The Ethnobotanical Database of Turkey” has been developed to provide a scientific and sustainable source which is remotely accessible. A systematic
list showing plants’ scientific names according to APG III system, vernacular names,
localities, usage classifications, Methods of use, preparation types and references
was formed for traditional uses of medicinal plants for dermatological diseases. This
study is presented with the aim of sharing scientific data related to floral richness
and ethnobotanical heritage.
Keywords: Database, ethnobotany, dermatological diseases, flora of Turkey, Turkey

EGE BÖLGESİNİN YENEBİLEN ÇİÇEKLERİ
Ezgi Bellikci Koyu1, Halil Koyu2, Serdar Demir3*, Mehmet Ali Ege4, Şüra Baykan3, Bintug
Öztürk3
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University, Izmir, Turkey
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4

Türkiye zengin biyoçeşitlilik sağlayan üç fitocoğrafik bölge için kesişme noktasında
olması ile özel bir yere sahiptir. Türkiye florası üçte biri endemik olmak üzere
11.707 takson ve 197 familyadan oluşmaktadır. Anadolu’da etnobotanik kayıtlar
M.Ö. 11.000’e kadar uzanmaktadır. Ege Bölgesi de doğal ve tarihi zenginlikleri
ile Türkiye’nin en önemli liman kentlerine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’ye
ait geleneksel uygulamaların belirlenmesi ve sürdürülebilirliği kapsamlı
envanterlerin oluşturulmasıyla sağlanabilir. Çalışma grubumuz 1999 yılından
beri Türkiye florası veri tabanına yönelik projeler üzerinde çalışmaktadır ve şu
anda “Türkiye Gıda Bitkileri Veritabanı (TUGBIV 2.0)” çalışmaları sürdürülmektedir.
Ege Bölgesi’nin yenilebilir çiçeklerini içeren sistematik bir liste, APG III sistemine
göre bilimsel isimler, yöresel isimler, yöreler, yiyecek sınıflandırması, kullanım
Yöntemleri ve referanslar uyarınca oluşturulmuştur. Bu çalışma, flora zenginliği ve
etnobotanik miras ile ilgili bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Veritabanı, yenebilir çiçekler, Ege Bölgesi, Türkiye florası, etnobotanik
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EDIBLE FLOWERS OF AEGEAN REGION
Turkey has special place as being in intersection for three phytogeographical zones
that provides rich biodiversity. Turkish flora contains 197 families with 11.707 taxa
with one third endemism ratio. Ethnobotanical records of Anatolia dates back to
11.000 BC and Aegean Region hosts most remarkable port cities of Turkey with its
natural and historical treasure. Presentation and sustainability of rich traditional
applications belonging to Turkey could be ensured by the constitution of comprehensive inventory. Our study group has been working on projects for database of
Turkish flora since 1999 and now “The Edible Plants Database of Turkey (TUGBIV
2.0)” has been developed. A systematic list showing plants’ scientific names according to APG III system, vernacular names, localities, food classification, Methods of
use and references was formed for edible flowers of Aegean Region. This study is presented with the Aim of sharing scientific data related to floral richness and ethnobotanical heritage.
Keywords: Database, edible flowers, Aegean Region, flora of Turkey, ethnobotany

EGE BÖLGESİNDE GELENEKSEL TIP UYGULAMALARINDA
BİTKİSEL ÇAYLARIN KULLANIMI
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Türkiye, 11.707 takson ve 197 familya ile zengin bir flora sunmaktadır. Sistematik
bir veri tabanının oluşturulması ile geleneksel mirasın ve biyoçeşitliliğin
korunması sağlanabilir. Anadolu’nun etnobotanik kayıtları M.Ö. 11000’e kadar
uzanmaktadır. Kapsamlı envanterin oluşturulmasıyla, Türkiye’ye ait zengin
geleneksel tıp uygulamalarının sunumu ve sürdürülebilirliği sağlanabilir. Çalışma
grubumuz 1999 yılından bu yana Türkiye florasına dayalı veritabanı geliştirmeyi
hedefleyen projeler üzerinde çalışmakta olup, uzaktan erişilebilen bilimsel
ve sürdürülebilir bir kaynak sağlamak amacıyla “Türkiye’nin Etnobotanik
Veritabanı” çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel tıp uygulamalarına yönelik
olarak Ege Bölgesi’nde bitkisel çay olarak kullanılan bitkileri gösteren sistematik
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bir liste, bitkilerin APG III sistemine göre bilimsel isimleri, yöresel isimleri, yöreleri,
kullanım sınıflandırmaları, kullanım şekilleri, hazırlama türleri ve referanslar
uyarınca oluşturulmuştur. Bu çalışma, flora zenginliği ve etnobotanik miras ile
ilgili bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Veritabanı, bitkisel çaylar, Ege Bölgesi, Türkiye florası, etnobotanik

USAGE OF HERBAL TEAS FOR TRADITIONAL MEDICINE
APPLICATIONS IN AEGEAN REGION
Turkey presents rich flora with 197 families including 11.707 taxa. Conservation of
traditional heritage and biodiversity could be provided with the formation of a systematic database. Ethnobotanical records of Anatolia dates back to 11.000 BC. Presentation and sustainability of rich traditional medicine applications belonging to
Turkey could be ensured by the constitution of comprehensive inventory. Our study
group has been working on projects aiming to develop database based on Turkish
flora since 1999 and “The Ethnobotanical Database of Turkey” has been developed to provide a scientific and sustainable source which is remotely accessible. A
systematic list showing the plants’ scientific names according to APG III system, vernacular names, localities, usage classifications, Methods of use, preparation types
and references was formed for plants used as herbal teas for traditional medicine
applications in Aegean Region. This study is presented with Aim of sharing scientific
data related to floral richness and ethnobotanical heritage.
Keywords: Database, edible flowers, Aegean Region, flora of Turkey, ethnobotany

TIBBİ BİTKİLERİN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
HASTALIKLARINDA GELENEKSEL KULLANIMI
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Türkiye, 11.707 takson ve 197 familya ile zengin bir flora sunmaktadır. Sistematik
bir veri tabanının oluşturulması ile geleneksel mirasın ve biyoçeşitliliğin
korunması sağlanabilir. Anadolu’nun etnobotanik kayıtları M.Ö. 11000’e kadar
uzanmaktadır. Kapsamlı envanterin oluşturulmasıyla, Türkiye’ye ait zengin
geleneksel tıp uygulamalarının sunumu ve sürdürülebilirliği sağlanabilir. Çalışma
grubumuz 1999 yılından bu yana Türkiye florasına dayalı veritabanı geliştirmeyi
hedefleyen projeler üzerinde çalışmakta olup, uzaktan erişilebilen bilimsel
ve sürdürülebilir bir kaynak sağlamak amacıyla “Türkiye’nin Etnobotanik
Veritabanı” çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel tıp uygulamalarına
yönelik olarak gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan bitkileri gösteren
sistematik bir liste, bitkilerin APG III sistemine göre bilimsel isimleri, yöresel
isimleri, yöreleri, kullanım sınıflandırmaları, kullanım türleri, hazırlama şekilleri ve
referanslar uyarınca oluşturulmuştur. Bu çalışma, flora zenginliği ve etnobotanik
miras ile ilgili bilimsel verilerin paylaşılması amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Veritabanı, etnobotanik, gastrointestinal sistem hastalıkları,
Türkiye florası

TRADITIONAL USES OF MEDICINAL PLANTS FOR
GASTROINTESTINAL DISEASES
Turkey presents rich flora with 197 families including 11.707 taxa. Conservation of
traditional heritage and biodiversity could be provided with the formation of a systematic database. Ethnobotanical records of Anatolia dates back to 11.000 BC. Presentation and sustainability of rich traditional medicine applications belonging to
Turkey could be ensured by the constitution of comprehensive inventory. Our study
group has been working on projects aiming to develop database based on Turkish
flora since 1999 and “The Ethnobotanical Database of Turkey” has been developed to provide a scientific and sustainable source which is remotely accessible. A
systematic list showing the plants’ scientific names according to APG III system, vernacular names, localities, usage classifications, Methods of use, preparation types
and references was formed for plants traditionally used for gastrointestinal diseases.
This study is presented with Aim of sharing scientific data related to floral richness
and ethnobotanical heritage.
Keywords: Database, ethnobotany, gastrointestinal system diseases, flora of Turkey
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SAĞLIKLI YAŞAM DESTEK PROGRAMLARI
Dr. Yavuz Maşrabacı1, Hatice Bilgili2, Psk. Melisa Paker3, Doç. Dr. Eren Ersoy4
İç Hastalıkları Uzmanı, Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü

1

Sağlıklı Yaşam ve Aile Danışmanı

2

Klinik Psikolog

3

Medikal Direktör, Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü

4

A. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal
tam iyilik halidir. 1991 DSÖ Avrupa Konseyi’nde, “Herkes için Sağlık” kavramı
vurgulanmıştır. Kampüsümüzde, tamamlayıcı Yöntemlerin kullanıldığı Sağlıklı
Yaşam Destek Programları (SYDP) oluşturularak bireylere sağlıklı yaşam biçimi
davranışları kazandırılması Amaçlanmıştır.
B. Onkoloji, sigara bırakma, k ilo kontrolü, kardiyovasküler alanda 12 haftalık
programlar hastalara destek olmayı Amaçlamaktadır. Ekim 2016’dan itibaren
toplam 39 program uygulanmıştır. Örneklemi 10 kilo kontrol, iki sigara
bırakma, bir onkoloji programı oluşturmuştur. Multidisipliner konseyde ilgili
bölüm doktorları, diyetisyen, klinik psikolog, sağlıklı yaşam ve aile danışmanı,
fizyoterapist, nefes-yoga eğitmeni bulunmaktadır.
C. Öncesi-sonrası analizi için uygulanan bağımlı örneklem t-testleri sonucunda
yağ kaybı ve vücut kitle endeksi (p=0.001); Beck Depresyon Ölçeği ve Beck
Anksiyete Ölçeği (p=0.05); Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranış Ölçeği-II(p=0.022)
analizleri anlamlı bulunmuştur.
D. SYDP’nın faydalı ve önerilebilir bir model olduğu görülmüştür. Çalışmalar
yaygınlaştırılarak uygulanabilir.
E. Sağlıklı yaşam, destek, holistik, tamamlayıcı tıp

HEALTHY LIVING SUPPORT PROGRAM
Yavuz Masrabaci, MD1, Hatice Bilgili2, Melisa Paker3, Eren Ersoy, MD4
1

Internal Disease Specialist, Guven Cayyolu Healthy Living Campus
Family Counselor and Healthy Living Coach

2

Clinical Psychologist

3

FACS, Guven Cayyolu Healthy Living Campus

4

A. Health is a state of complete physical, mental,social wellbeing (WHO). In 1991
European Council,“Health for all” policy was pointed out. We aim to increase healthy
living behaviors by generating the Healthy Living Support Programs (HLSP) via integrative techniques.
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B. 12-weeks programs’re aimed to support patients in fields of oncology, smoking
cessation, weight control and cardiology.39 programs were run since October, 2016.
The sample was consisted of 10 weight control, two smoking cessation, one oncology patients. The multidisciplinary council is consisted of specialists from related
divisions, dietitian, clinical psychologist, family counselor and healthy living coach,
physiotherapist, yoga-breath trainers.
C. For before-after analysis, paired-samples t-tests were run. Fat mass, BMI (p=0.001);
Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory(p=0.005); Healthy Life Style Behavior Scale(p=0.022) were significant.
D. It was revealed that application of HLSP is beneficial for the scope of complementary medicine.
E. Healthy living, support, holistic, complementary medicine

SEÇİLMİŞ ORİGANUM DUBİUM BOİSS. KLONLARININ
UÇUCU YAĞ VERİMLERİ VE CARVACROL ORANLARINDAKİ
DEĞİŞİMLER
Kenan Turgut, Begüm Kaplan1
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölüm, 07058 Antalya
E-Posta: kturgut@akdeniz.edu.tr
1

Origanum dubium Boiss. Türkiye’de ekonomik değeri yüksek olan doğal kekik
türlerinden biridir. Ülkemizin güney kıyılarında yayılış gösteren, yaprak ve
çiçekleri gastrointestinal problemlerde, uçucu yağı ise antifungal, antioksidan
ve antiromatizmal olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Ekonomik
önemi olan bu bitki; Antalya’nın doğal florasından (Gazipaşa ve Alanya)
toplanarak baharat, gıda ve ilaç hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Origanum
dubium Boiss.’ un carvacrol kemotipi yüksek yağ veriminden dolayı, uçucu yağ
üretiminde tercih edilmektedir. Doğal floradan toplanarak tüketilen bu bitkinin
ülkemizde henüz tarımı yapılmamaktadır. Özellikle talebin yüksek olduğu yıllarda
yoğun bitki toplama faaliyetleri nedeniyle populasyonlarda önemli azalmalar
meydana gelmektedir. Dolayısıyla, hem doğal populasyonların korunması ve
hem de kaliteli drogların elde edilebilmesi için tarımının yapılması gereklidir.
Bu çalışmada; Gazipaşa lokasyonundan seleksiyon yoluyla geliştirilen klonlarda
uçucu yağ verimleri ve carvacrol oranlarındaki değişimler araştırılmıştır. Bu
Amaçla, Origanum dubium bitkisine ait tüm herbadan hidrodistilasyonla uçucu
yağlar elde edilmiş ve bileşen analizleri GC-MS ile yapılmıştır. Elde edilen
Sonuçlara göre, uçucu yağ verimleri %6 ile %14 arasında, carvakrol oranları ise
%73,26 ile %88,21 arasında değişmiştir. Yapılan içerik analizlerinde, carvacrol
dışında diğer önemli bileşenler olarak sırasıyla p-cymene, γ-terpinene, α-thujene
and myrcene belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Origanum dubium, uçucu yağ, carvakrol, klon seleksiyonu
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SARIMSAK EKSTRAKTININ PSEUDOMONAS AERUGİNOSA
KÖKENLERİNE KARŞI İN-VİTRO ANTİMİKROBİYAL
ETKİNLİĞİNİN VE QUORUM SENSİNG SİSTEMİ GENLERİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Demirci1, Hikmet Dinç2, Akın Yiğin3
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ÖZET
Bitkisel kökenli antimikrobiyal etkenler, en eski çağlardan beri dünya
çapında önemli birçok hastalığın tedavisi için güvenilen ve geleneksel tıpta
kullanılan maddelerdir. Sarımsak (Allium sativum L.), bitkisel etkenler arasında
en bilinenlerden birisidir. Yara infeksiyonları, diyabet, astım, sıtma, vb gibi
pekçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Farklı mikroorganizmalar
için, antimikrobiyal etkinliği iyi bilinmektedir. Pseudomonas aeruginosa,
hastane enfeksiyonlarına neden olan antimikrobiyallere çok dirençli fırsatçı bir
patojendir. P. aeruginosa bu enfeksiyonları gerçekleştirirken, Quorum sensing
sistemini kullanarak, hücresel haberleşme ve ekstraselüler virülans faktörlerini
kullanmaktadır. Bizde bu bilgiler ışığında, çalışmamızda sarımsak ekstraktının
P.aeruginosa kökenlerine karşı in-vitro antimikrobiyal etkinliğinin incelenmesi
ve Quorum sensing sistemini kontrol eden genlere olan etkilerinin incelenmesi
Amaçlandı.
Çalışmamızda, 100 mg/mL konsantrasyonda hazırlanan sarımsak (A. sativum)
etanol ekstraktının, hastane etkeni olarak izole edilen 20 Pseudomonas
aeruginosa kökeni üzerine etkisi incelendi. Kökenler Mueller Hinton agar besiyeri
yüzeyine ekildi. Besiyeri yüzeyine sarımsak ekstraktı emdirilmiş boş antibiyotik
diski ve ayrıca Seftazidim (30 μg), Sefotaksim (30 μg), Piperasilin-tazobaktam
(100/10 μg), Amikasin (30 μg), Imipenem (10 μg), Siprofloksasin (5 μg) diskleri
konarak 24 saat 37oC’da inkübasyon sonrası disk diffüzyon Yöntemi ile EUCAST’a
göre zon çapları değerlendirildi. Kökenlerin ayrıca sarımsak ekstraktı ilave edilen
ve edilmeyen Luria Bertani (LB) broth’da 8 saat inkübasyonu sonrası yapılan
RNA izolasyonlarından, Quorum sensing sistemlerini düzenleyen LasI ve LasR
gen ekspresyonları qPCR ile delta delta ct Yöntemine göre incelendi. rpoD geni
housekeeping gen olarak, P. aeruginosa ATCC BAA47 kökeni de standart köken
olarak kullanıldı.
Kökenlerde sarımsak ekstraktının etkisi incelendiğinde, ortalama 1.32+0.89
mm inhibisyon zonu oluşturduğu gözlemlendi. Kökenlerde en düşük direnç
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oranı Amikasin’e (%10), en yüksek direnç oranı Imipenem’e (%25) karşı saptandı.
Kökenlerin LB broth’da sarımsakla muamele edilmeleri sonrasında, gen
ekspresyonu çalışması sonucunda, LasI ve LasR genlerinin sırasıyla sarımsakla
karşılamamış olanlara göre 3.6 ve 5.3 kat downregule olduğu bulundu.
Çalışmamız sonucunda, antimikrobiyallere dirençli ve hastane enfeksiyonu
etkeni olarak sıklıkla karşımıza çıkan P. aeruginosa kökenlerinin tedavisinde
bitkisel kaynaklı sarımsak ekstraktından yararlanılabileceği, sarımsağın ayrıca
antimikrobiyal etkinliği yanında, bu kökenlerin virülans ve birbirleri ile olan
iletişiminde yeri olan Quorum sensing sistemi genlerini etkilediği gözlenmiştir.
Kapsamlı ve çok merkezli çalışmalarla bu etkinin incelenmesi gerektiği
kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Sarımsak, Pseudomonas aeruginosa, quorum sensing

INVESTIGATION OF THE IN-VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY
OF THE GARLIC EXTRACT AGAINST PSEUDOMONAS
AERUGINOSA STRAINS AND THE EFFECT OF THE QUORUM
SENSING SYSTEM GENES
Mehmet Demirci1, Hikmet Dinç2*, Akın Yiğin3
Beykent University, School of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul
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ABSTRACT
Herbal antimicrobial agents are substances that are trusted and traditionally used
for the treatment of many diseases that have been around the world since the ancient times. Garlic (Allium sativum L.) is one of the most well known vegetative agents
and it is used in the treatment of many diseases such as wound infections, diabetes,
asthma, malaria, etc. its antimicrobial activity is well known against different microorganisms. Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen that is very
resistant to antimicrobials that cause nosocomial infections. When P. aeruginosa is
carrying out these infections, it uses cellular communication and extracellular virulence factors using the Quorum sensing system. In this light, we aimed to examine
the in vitro antimicrobial activity of garlic extract against P. aeruginosa strains and
to investigate the effects on the genes controlling the Quorum sensing system.
In our study, the effect of 100 mg/mL garlic (A. sativum L.) ethanol extract on twenty
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Pseudomonas aeruginosa isolates which were isolated from the nosocomial infections was investigated. İsolates were inoculated on Mueller Hinton agar plates. Seftazidim (30 μg), Sefotaksim (30 μg), Piperasilin-tazobaktam (100/10 μg), Amikasin (30
μg), Imipenem (10 μg), Siprofloksasin (5 μg) and empty disc containing garlic extract
were placed. After 24h incubation at 37°C, Zone diameters were evaluated according to EUCAST by disk diffusion Method. Genes were also examined from RNAs after
8h incubation in Luria Bertani (LB) broth with and without garlic extract. Gene expressions of LasI and LasR that regulating quorum sensing systems were analyzed by
qPCR with delta delta ct Method. As the rpoD gene was used as housekeeping gene
and P. aeruginosa ATCC BAA-47 was used as the standard isolate.
When the effect of the garlic extract on isolates was examined, it was observed that
the mean inhibition zone was 1.32+0.89 mm. The lowest resistance rates in the isolates were found against Amikacin (10%) and the highest resistance rate to Imipenem
(25%). As a result of gene expression studies, isolates with garlic extract compared to
without garlic in LB broth, the genes LasI and LasR were found to be downregulated
3.6 and 5.3 fold respectively.
As a result of our study, it has been observed that garlic extract can be utilized in the
treatment of P. aeruginosa strains which are resistant to many antimicrobials and
frequently isolated from nosocomial infections. It has also been observed that garlic
extract also affects Quorum sensing system genes which are involved in virulence
and interaction with each other as well as antimicrobial activity. We believe that this
effect should be examined with comprehensive and multicentre studies.
Keywords: Garlic, Pseudomonas aeruginosa, quorum sensing

BİTKİSEL KAYNAKLI FONKSİYONEL ÖZELLİKTEKİ TEKSTİLLER
Beyza Köker1, Z. Ceren Arıtuluk2, Cem Güneşoğlu3, İ. İrem Tatlı Çankaya2
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3

Günümüzde sağlıklı kalma ve iyileştirici etkiler “wellness” kavramı ile açıklanmıştır.
Well-being (iyi olma, sağlıklı kalma) ve fitness (zindelik) kelimelerinden türetilen
“wellness” sözcüğü, kişinin kendini fiziksel ve psikolojik olarak iyi hissetmesi, vücut
bakımlarını yapması, egzersiz yapması, dengeli beslenmesi ve tekstil ürünlerini
kullanarak bu etkiyi oluşturmasıdır. Tekstillerin wellness etkileri günümüz
kullanımında büyük önem kazanmıştır ve wellness tekstillerine en iyi örnek
fonksiyonel tekstillerdir. Fonksiyonel tekstiller, normal tekstil ürünlerini doğal
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atmosfer şartlarından koruma ve süsleme özelliklerine ilave olarak herhangi bir
etkiyi (antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuvar, antifungal etki vs.) veya
etki değişikliğini yaratma özelliğine sahip olan tekstil ürünleridir. Kolaylıkla faz
değiştiren maddelerin mikrokapsüllenip kumaşa aplike edilmesi bu uygulamalara
bir örnektir. Tüketiciler tekstil ürününü kullanırken ayrıca kozmetik bir fayda elde
etmek için de kozmetotekstillere ilgi göstermeye başlamıştır. Örneğin, sıkılaştırıcı
ve selülit giderici kozmetik bileşenler tekstile aktarılarak gün boyu etki etmesi
sağlanmış ve kozmetik bileşenlerden maksimum fayda elde edilmesi mümkün
olmuştur. Bu çalışmada fonksiyonel tekstil ve/veya kozmetotekstil alanında yer
alan bitkisel kaynaklar (Aloe, Hypericum, Rosa vb) derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel tekstil, kozmetotekstil, antimikrobiyal etki

FUNCTIONAL TEXTILES FROM HERBAL SOURCES
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Today, wellness and healing effects are explained by the concept of “wellness”. The
word “wellness”, derived from the words “well-being” and “fitness”, means that the
person feels physically and psychologically well, performs body care, exercises, balances nutrition and uses textiles to create this effect. The wellness effects of textiles have gained great importance in today’s use, and the best example of wellness
textiles is functional textiles. Functional textiles are textile products that have the
property of creating any effect (antimicrobial, antioxidant, antiinflammatory, antifungal effect, etc.) or modifications in addition to protecting normal textile products
from natural atmospheric conditions and decorating. It is an example of this practice in which microcapsulation of the phase-changing materials and applications
to textiles. Consumers have started to show interest in cosmetics in order to obtain
a cosmetic benefit while using textile products. For example, firming and cellulite
removal cosmetic ingredients can be transferred to the textile to provide day-to-day
action and maximum benefit from cosmetic ingredients. In this study, plant sources
(Aloe, Hypericum, Rosa, etc.) in the field of functional textile and/or cosmetotextile
were compiled.
Key words: Functional textile, cosmetotextile, antimicrobial effect
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GÜL BİTKİSİNİN TARİH VE MİTOLOJİDEKİ YERİ
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Rosa (Gül), Rosaceae (Gülgiller) familyasına ait önemli cinslerinden biridir. Bu cins
dünyada yaklaşık 1350 ve Türkiye de 24 türle temsil edilmektedir. Gül’ün tarih ve
mitolojideki yeri diğer bitkilerle karşılaştırılmayacak derecede önemlidir. Dünyanın
bir çok yerinde yayılış göstermesine rağmen Anadolu bu cinsin anavatanlarından
biridir. Gülün tarihteki izleri çok eskiye dayanmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda
bu cinse ait birçok fosil örneğine rastlanmıştır. Biyologlar moleküler incelemelere
dayanarak gülün yaşının yaklaşık 200 milyon yıl olduğunu tahmin etmektedirler.
Yunan mitolojisine göre Tanrı ve Tanrıçaların desteğiyle tüm eksiklerinden arınan
gül, Hristiyanlıkta Hz. İsa ve haç ile ilişkilendirilmiş ve İslamda da cennetin bir
çiçeği olarak Hz. Muhammed’i temsil edecek dereceye yüceltilmiştir. Gülün ilaç
olarak tıp kitaplarında yer alması da çok eskidir. Dioscorides, Al-Kindi, İbni-Sînâ
ve bir çok hekim kitaplarında gülün tedavi ile ilgili özeliklerinden bahsetmişlerdir.
Gül özellikle; mide ağrıları, ülserler, karaciğer hastalıkları, ağrıyan boğaz ve ağız
hastalıklarında hazırlanan ilaçların en önemli maddesi olmuştur ve aynı zamanda
gül yağı yanıklar, ülser yaraları ve hemoroit merhemlerinin terkibine girmiştir.
Gül Mezopotamya’da tarih boyunca özelikle İslamiyet ile birlikte Türklerin yoğun
olarak uğraş verdikleri çini, minyatür, halı dokumacılığı, ahşap ve taş işlemeciliği
gibi sanat ve zanaat dallarında diğer bitki motifleriyle gerek mimaride gerek
günlük kullanım eşyalarında yerini almıştır. İran, Eski Yunan, Roma, Endülüs ve
Arap Edebiyatlarında da çok önemli yeri vardır. Günümüzde gül sanat, sağlık,
gıda, kozmetikte ve peyzajda çok önemli yere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Rosa sp., gül, mitoloji, tıbbi bitki

THE ROSE IN HISTORY AND MYTHOLOGY
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The genus Rosa is one of the important genus of the family Rosaceae (Gülgiller). This
genus is represented by 24 species in Turkey and about 1350 species in the world. The
history and mythology of rose is very important not to compare with other plants.
Anatolia is one of the homelands of this genus although it has spread in many parts
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of the world. It has been obtained many fossil specimens of this genus in archaeological studies, so, the traces of the rose is very old in history. Biologists estimate that the
age of rose is about 200 million years, based on molecular studies. According to Greek
mythology, the rose which was purified from all its shortcomings with the support of
God and Gods, was associated with Jesus and the cross in Christianity and as a flower
of heaven in Islam, the rose was exalted to represent Hz. Muhammad. The rose was
situated in several medicine books; Dioscorides, Al-Kindi, Ibni-Sina, and many other
physicians have mentioned the features of rose related to its treatment in their books.
Rose has been especially put into the composition of ointments for the treatment of
stomachaches, ulcers, liver diseases, painful throat and oral diseases and at the same
time, rose oil has been included in the ointments for burns, ulcer wounds and hemorrhoids in the past years. Throughout the history in Mesopotamia along with Islam as
well as in Iran, Ancient Greek, Roman, Andalusian and Arabic Literature, rose has taken
place in the arts and crafts both in architecture and daily use such as tiles, miniatures,
carp weaving, wood and stone work with other plant motifs. Nowadays, roses have a
very important place in art, health, food, cosmetics and landscape.
Key Words: Rosa sp, rose, mythology, medicinal plant

GEBELİK, DOĞUM SONRASI VE EMZİRME DÖNEMİNDE
FİTOTERAPİ VE HOMEOPATİ UYGULAMALARINDA
KULLANILAN BİTKİSEL KAYNAKLAR
N. Yağmur Diker1, İ. İrem Tatlı Çankaya1
1
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Gebelik evresi, bebeğin anne adayının rahmine düşerek büyümeye başlaması
ve doğum sürecine kadar devam eden evre olarak tabir edilmektedir. Gebelik
sürecinde hem anne adayının hem de doğacak olan bebeğin sağlığı için bazı
tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bu durum anne adayına daha kolay
bir doğum sağlamakla beraber bebeğin de daha güven içerisinde dünyaya
gelmesini sağlamaktadır. Özellikle de gebelik, anne adayı için sağlıklı olmak
anlamına gelir ve bu sağlıklı dönemini sürdürebilmelidir. Günümüzün trendi
olan doğal kaynaklar hamilelik, doğum ve sonrası ve ayrıca emzirme sürecinde
de anne adaylarının ve yeni doğan bebeklerin korunması ve tedavisinde oldukça
fazla tercih edilmektedir. Özellikle hamileliğin ilk üç ayında kullanılabilen, gebelik
sırasında kolik ağrılar, kanamalar gibi, doğum sonrası travmalar veya emziren
anneler de ise laktasyonu arttırmak için fitoterapi ve homeopati uygulamalarında
bazı tıbbi bitkiler kullanılmaktadır. Bu çalışmada da, Türkiye’de halk arasında
kullanılan ve biyolojik aktiviteleri bilimsel olarak kanıtlanmış bu tıbbi bitkilerin
kullanılan kısımları ve kullanılışları ile ilgili bilgiler derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, emzirme, fitoterapi, homeopati
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PLANT SOURCES USED IN PHYTOTHERAPY AND
HOMEOPATHY DURING PREGNANCY, POSTPARTUM AND
BREASTFEEDING
N. Yağmur Diker1, İ. İrem Tatlı Çankaya1
Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany,
Sıhhıye, Ankara
Pregnancy is defined as the stage in which the baby begins to grow by falling into
the uterus and continues until the birth process. It is important to take some precautions for the health of both the mother candidate and the baby to be born during
the pregnancy period. This provides an easier birth for the mother, while allowing
the baby to come to the world with greater confidence. Especially pregnancy means being healthy for the mothers and it should be able to sustain this healthy period. Today’s trendy, natural resources are highly preferred in the care and treatment
of mothers and newborn babies during pregnancy, birth and afterbirth, as well as
breastfeeding. Some medicinal plants are used in phytotherapy and homeopathic
applications, especially during the first trimester of pregnancy, for colic aches, bleeds
during pregnancy, for postpartum traumas, as well as for suckling mothers to increase lactation. In this study, medicinal plants which are traditionally used in Turkey
and have been scientifically proven, their parts used and their uses were evaluated
and reviewed.
Keywords: Pregnancy, breastfeeding, phytotherapy, homeopathy

KARPOPEDAL SPAZM GELİŞEN ÇOCUKTA HİPNOZ
UYGULAMASI
İrfan Şencan1
Ankara Etimesgut Topçu Aile Sağlığı Merkezi, isencan@gmail.com

1

ÖZET
Karpopedal spazm el ve ayaklarda istemsiz kas kasılmalarıdır. Bazı durumlarda,
el ve ayak bilekleri etkilenir. Şiddetli ağrıya neden olabilir. Karpopedal spazma,
hipokalsemi, D vitamini yetersizliği, hipotiroidizm, hiperventilasyon, kaygı
bozuklukları, bazı ilaçlar, diyabete bağlı görülebilen periferik sinir travması,
dehidratasyon, elektrolit ve mineral bozuklukları, böbrek hastalıkları ve beslenme
bozuklukları gibi durumlar neden olabilir. Tedavisinde etkilenen kas dikkate
alınarak altta yatan neden tedavi edilir.
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Sekiz yaşında erkek hasta sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve halsizlik
nedeniyle aile sağlığı merkezine başvurdu. Kan tetkiki için kan alınması sonrasında
sağ el ve el bileğinde kasılma meydana geldi. Spazm gelişmesini takiben, kısa
sürede hipnotik indüksiyon ve güvenli yer telkini verildi. Tüm vücutta gevşeme
ve rahatlama telkinleri ile eldeki spazm çözüldü.
Girişimsel bir işlem sonrası anksiyete nedeniyle oluşan karpopedal spazm,
noninvazif bir işlem olan hipnoz uygulaması ile tedavi edilmiştir. Küçük bir çocuk
ve ailesi bu sayede yeni bir travmadan kurtulmuş oldu.
Anahtar Kelimeler: Hipnoz, karpopedal spazm, çocuk, çocuk hipnozu

ABSTRACT
Carpopedal spasm is involuntary muscle contractions in hands and feet. In some cases,
the wrist and ankles are affected. It can cause severe pain. Hypocalcemia, vitamin D
deficiency, hypothyroidism, hyperventilation, anxiety disorders, some medications,
peripheral nerve trauma due to diabetes, dehydration, electrolyte and mineral disorders, kidney diseases and nutritional disorders may be associated with carpopedal
spasms. Management depends on the underlying cause, considering the involved
muscle.
An 8-year-old male patient admitted to the family health centre for frequent upper
respiratory tract infections and and fatigue. Just after venipuncture for blood tests,
contraction occurred in the right hand and wrist. Hypnotic induction and safe location suggestion were given as soon as possible, following spasm development. The
whole spasm of the hand was solved with suggestions of relief and relaxation in the
whole body.
Carpopedal spasm due to anxiety after an interventional procedure was treated
with hypnosis, a noninvasive procedure. A little boy and his family were rescued from
a new trauma.
Key Words: Hypnosis, carpopedal spasm, child, child hypnosis
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Kıral Eczanesi, 34930, Sultanbeyli, İstanbul

1

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 34116,
Fatih, İstanbul
2

Bu çalışma İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t-Tıb adlı eserinde ‘süslenme’ başlığı altında
geçen bitkiler ve bitkilerin kullanımlarının araştırılması ve değerlendirilmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada İbn-i Sina’nın El-Kanun Fi’t-Tıb adlı eserinin
Türkçe çevirisi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 47 familyaya ait 118
tür tespit edildi. Bu türlerin yara, yanık, sivilce, egzama gibi cilt hastalıkları ve
hemeoroid tedavisinde, cilt lekeleri, saç dökülmesi, saç kepeklenmesi vb. gibi
Amaçlarla kullanıldığı saptanmıştır. Bunun yanında eserde ‘süslenme’ başlığı
altında geçen türlerin yer aldığı Türkiye’de hazırlanan etnobotanik çalışmalar
da taranmış, aynı türler ve de aynı cinste bulunan farklı türlerin kullanımları
karşılaştırılmıştır. Eserde yer alan fakat etnobotanik çalışmalarda geçmeyen
türler, eserde yer alan fakat günümüzde olmayan kullanımlar da kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İbn-i Sina, El-Kanun Fi’t-Tıb, süslenme, geleneksel tıp, etnobotanik

‘TOİLETTE’ İN AVİCENNA’S THE CANON ON MEDİCİNE
Mehmet Şerif Kıral1 & Yeter Yeşil 2
Kıral Pharmacy, Sultanbeyli, 34930, Istanbul

1

Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Istanbul Universtiy,
34116, Fatih, İstanbul
2

This study is carried out in order to investigate and evaluate the plants and their usages which are mentioned with the title of ‘Toilette’ in Avicenna’s work called The Canon on Medicine. In this research, the Turkish translation of Avicenna’s work called
The Canon on Medicine was used. As a result of this study, 118 species belonging to
47 families were determined. These species are used for skin diseases such as wounds, burns, acne, eczema and hemeorids treatment, skin stains, hair loss, hair dandruff and so on.
In addition, the species under the title “Toilette” were also surveyed in ethnobotanical studies prepared in Turkey and the usages of the same and different species in
506

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

the same genus are compared and discussed. Moreover the species that are present
in The Canon on Medicine but not in ethnobotanical studies or the usages that are
present in The Canon on Medicine but not in today’s world were recorded.
Keywords: Avicenna, The Canon on Medicine, toilette, traditional medicine, ethnobotany

TÜRKİYE’DE KUPA UYGULAMASI VE KLİNİK UYGULAMALARI
Dr. Mustafa Öner KÜÇÜK1
SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri, son yıllarda tüm dünyada gittikçe daha
popüler hale gelmeye başlamıştır. Araştırmalara göre İngiltere’de halkın üçte
birinde, Amerika’da ise yarıya yakınında geleneksel ve tamamlayıcı tedavisi
uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan olan kupa tedavisi, birçok kültürde en eski
tedavi Yöntemlerinden biri olarak, dünyanın farklı bölgelerinde, konvansiyonel
tedaviye cevap vermeyen ya da kronik hastalıklarda tamamlayıcı tedavi olarak
5.000 yıldan fazla bir süredir, yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Ülkemizde,
2014 yılında çıkarılan yönetmelik sonrası, Sağlık Bakanlığı tarafından, tamamlayıcı
tıp uygulamaları arasında sayılan kupa uygulamalarına standardizasyon
getirilmiştir.
Kupa tedavisi farklı şekillerde uygulanmakla birlikte temel olarak yaş ve kuru
kupa tedavisi olarak yapılmaktadır. Her iki uygulamada da kupalar negatif basınç
oluşturarak cilde yerleştirilmekte, yaş kupa tedavisinde ek olarak (YKT) cilde
çizikler atılarak kılcallardaki durağanlaşmış kan dışarı akıtılmaktadır. Kuru kupa
tedavisi daha çok uzak doğu ülkelerinde yaygın iken, YKT ise Orta Doğu ve Orta
Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. YKT, patolojinin olduğu ya da
yakınındaki bölgeye (ağrılı bölge gibi) uygulandığında, bu bölgelerden patojen
maddelerin atılımı sağlanarak tedavinin daha etkili olabileceğine inanılmaktadır.
Türkiye’de yapılan çalışmalar için literatür incelendiğinde, daha çok ağrılı
durumlarda (başağrısı, migren, myofasial ağrı, fibromiyalji gibi),osteoartroz,
bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda, cilt rahatsızlıklarında, bağışıklık sistemini uyarıcı
olarak ve ağır metal zehirlenmelerinde destekleyici metod olarak, hekimler
tarafından bu uygulamaların yapıldığı anlaşılmaktadır.
Türkiye’de yapılan kupa uygulamalarının, halk arasında şifacılar tarafından,
inançlarının bir parçası olarak genelde sağlığı korumak ve sünnet Amaçlı,
bazen de yetkileri olmadığı halde, hastalıklarda tedavi Amaçlı olarak yapıldığını
biliyoruz. Ancak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına artan hekim ilgisi
ile birlikte, artık, çeşitli hastalıklarda kupa ve diğer geleneksel ve tamamlayıcı
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tedavi Yöntemlerinin uygulanması, bu alandaki boşluğun doldurulduğunu
düşündürmektedir. Türkiye’de kupa uygulamalarının, Tababet Kanunu ve GETAT
(Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) yönetmeliğine göre sadece hekimler tarafından
yapılması elzemdir.

NÖRAL TERAPİNİN FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA ETKİNLİĞİ
Ejder BERK1
1

Sütçü İmam Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kahramanmaraş, Türkiye

Giriş
Fibromyalji Sendromu (FMS), yaygın ve kronik ağrı, yorgunluk, uyku
bozukluğu, kognitif bozukluk ve ruhsal durum değişiklikleriyle karakterizedir.
Etyopatogenezinde hormonal disfonksiyon, santral sensitizasyon, bağ dokusu
disregülasyonu, otonomik disfonksiyon rol oynamaktadır. Tedavisi multidisipliner
yaklaşım gerektirir. Nöral terapi, lokal anestezik enjeksiyonları ile otonom sinir
sistemi üzerinden etkisini gösteren bir regülasyon Yöntemidir. FMS hastalarında
nöral terapi uygulamalarının hastalık şiddeti ve ağrı üzerine etkilerini araştırdık.

Yöntem
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğinde, 25 kadın primer FMS hastası 5 hafta
boyunca haftada bir kez nöral terapi ile tedavi edildi. Fibromiyalji etki anketi
(FEA), hastalığın ve ağrının şiddetini değerlendirmek için tedavi öncesi ve sonrası
hastalara uygulandı. İstatistiksel analizler Wilcoxon Signed Ranks Testi ile yapıldı.

Bulgular
Yaş ortalaması 44±5,45 olan 25 hastanın tedavi öncesi FEA skoru 73,60 ±5,99,
ağrı skoru 7,90±1,83 idi Nöral terapi sonrasında FEA skoru 61,05 (±7,02) ve ağrı
skoru 4,65 (±1,09) idi (p < 0.001)

Sonuç
Nöral terapi, FMS hastalığının şiddetini ve ağrı düzeyini olumlu yönde etkileyen
regüle edici bir tedavi Yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Fibromyalji sendromu, nöral terapi
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EFFICACY OF NEURAL THERAPY ON FIBROMYALGIA SYNDROME
Ejder BERK1
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey.
1

Objectıve
Fibromyalgia Syndrome (FMS) is characterized by widespread and chronic pain,
fatigue, sleep disturbance, cognitive impairment and mood disorders. Hormonal dysfunction, central sensitization, connective tissue dysregulation, autonomic dysfunction play a role in the etiopathogenesis. Treatment of FMS requires a
multidisciplinary approach. Neural therapy is a regulatory Method that influence
the autonomic nervous system through local anesthetic injections. We investigated the effects of neural therapy on disease severity and pain in FMS patients.

Patıents and Method
In the physical medicine and rehabilitation clinic, 25 female primary FMS patients
were treated with neural therapy once a week for 5 weeks duration. Fibromyalgia
impact questionnaire (FIQ) was performed to the patients before and after the treatment to evaluate the severity of disease and pain. Statistical analyzes were performed with the Wilcoxon Signed Ranks Test.

Results
The pre-treatment FEA score was 73.60 ± 5.99 and the pain score was 7.90± 1.83 in
25 patients with a mean age of 44 ± 5.45. After neural therapy, FIQ score was 61.05 ±
7.02 and the pain score was 4.65 ± 1.09 (p <0.001).

Conclusion
Neural therapy is a regulatory treatment Method which affects the severity of FMS
disease and pain level positively.
Keywords: Fibromyalgia syndrome, neural therapy

RESVERATROL’ÜN KANSER ÜZERİNE ETKİSİ
Arş. Gör. Elif ADANUR UZUNLAR1
1

KTÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Son yıllarda, kanser gelişimini önleme potansiyeli gösteren bitkilerden elde
edilen aktif maddelere ilgi giderek artmaktadır. Bu maddelerden en dikkat
çekenlerden biri de resveratrol’dür.
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Resveratrol polifenoller altında sınıflandırılır ve birçok meyvede bulunmaktadır.
Siyah üzümler en iyi kaynağıdır ve özellikle üzüm kabuklarında bol miktarda
resveratrol bulunur.
Uzun yıllar boyunca resveratrol, anti-kanseröjen etkisini doğrulayan birçok
biyokimyasal, klinik ve epidemiyolojik çalışmanın konusu olmuştur.
Resveratrolün anti-kanser aktivitesi, kanserli hücrelerin proliferasyonunu
inhibe etme, apoptosisi başlatma, inflamatuar reaksiyonları azaltma ve serbest
radikalleri nötrleştirme yeteneği ile gerçekleşmektedir. Resveratrol, öncelikle
serbest radikalleri uzaklaştırma yeteneğiyle tümör oluşturma sürecinin başlangıç
aşamasını engelleyebilmektedir. Reaktif oksijen türlerinin lipid peroksidasyonunu
ve DNA hasarını önleyerek koruyucu bir etki göstermekte ve hücre mutasyonunu
azaltabilmektedir. Birçok in vitro ve hayvan bazlı çalışma, kolon, prostat, meme,
yumurtalık ve akciğerlerde bu tür önleyici anti-kanser etkisini göstermiştir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP MERKEZİNE BAŞVURAN
BİREYLERİN GERİYE YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Evren Köse1, Hakan Parlakpınar1, Cemil Çolak2
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi,
Malatya, Türkiye
1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya,
Türkiye
2

Amaç
Bu çalışmada hastanemizin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)
Merkezine kupa ve sülük uygulamaları için başvuran hastaların geriye yönelik
değerlendirilmesi yapılmıştır.

Yöntem
Çalışmaya GETAT Merkezine Ekim 2017-Mart 2018 tarihleri arasında başvuran
275 birey alındı. Bu kişilerin kayıt altına alınan demografik ve klinik verileri
geriye dönük olarak değerlendirildi. Söz konusu veriler, ilgili değişkenlere göre
tanımlayıcı istatistikler hesaplanarak sunulmuştur.

Bulgular
Bu dönem içerisinde değerlendirilen 275 bireyin 152’si (%55.2) erkek ve 123’ü
(%44.8) kadın idi. Kişilerin ortalama yaşları 48.5±13 yıl idi. 218 birey kupa (%79.2)
ve 57 birey ise sülük (%20.8) uygulaması için müracaat etmişti. Kişilerin genellikle
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müracaat sebebi; çeşitli bölgesel ağrılarının olması ve genel iyilik hali (sünnet
olması) idi. İşlem yapılan bireylerin sadece 16 (%5.8) tanesinde yan tesir gelişti.

Sonuç
Gözlemsel Bulgularımız, merkezimize başvuran kişilerin çoğunluğunun kupa
tedavisini tercih ettiğini göstermektedir. GETAT uygulamalarının çeşitliliğini
artırmak, merkezimize yapılacak başvuruların sayısını artıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Kupa, Sülük, Turgut Özal Tıp
Merkezi.

BİTKİ PARAZİTİ KÜSKÜT’ÜN (CUSCUTA CAMPESTRİS) İN
VİTRO ANTİ-KANSER AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Arş. Gör Huri BULUT, Dr. Vildan Betül YENİGÜN, Arş. Gör. Ezgi BALKAN, Arş. Gör. Eray
Metin GÜLER, Prof.Dr. Abdürrahim KOÇYİĞİT
Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Son yıllarda kanser tedavisinde modern tıpta kullanılan Yöntemlerin çoğu zaman
yetersiz kalması nedeniyle insanlar alternatif tedavi arayışlarına yönelmişlerdir
ve bunların başında bitkisel tedaviler gelmektedir. Bağbozan (küsküt) olarak da
bilinen Cuscuta (Convolvulaceae) cinsi, Türkiye’de bazı bitkiler üzerinde yetişen
zorunlu bir parazittir. Yapılan çalışmalarda Cuscuta sp.’ nin analjezik, antipiretik,
anti-enflamatuar ve anti-kanser özelliklerine sahip olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle,
bu çalışmada, ülkemiz genelinde görülen Cuscuta campestris’in ekstraktının
farklı konsantrasyonlarının skuamöz karsinoma hücreleri(A431) ile normal cilt
epitel hücreleri a (CCD 1079) üzerine sitotoksik, genotoksik, apoptotik ve reaktif
oksijen üretim (ROS) etkileri analiz edildi. C.campestris’in etanol ekstraktında fenolflavonoid ve antioksidan seviyeleri ölçüldü. A431 hücreleri için IC50 değeri 225 µg/
ml bulundu. Sonuç olarak, C. Campestris’in kanser ve normal hücreler üzerinde
doza bağımlı olarak pro-oksidan aktivite ile sitotoksik, genotoksik ve apoptotik
etki gösterdiği bu etkilerin kanser hücrelerinde normal hücrelere göre daha fazla
olduğu, dolayısı ile anti-kanser ilaç olma potansiyeli taşıdığı gösterilmiştir.

INVESTIGATION OF IN VITRO ANTICANCER ACTIVITY OF
PLANT PARASITE CUSCUTA CAMPESTRIS
In recent years, modern Methods of treating cancer have often been inadequate,
so investigators have turned to alternative treatments and at the beginning of this
there are herbal remedies. Dodder also known Cuscuta (Convolvulaceae) genus is
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an obligate parasite growing on some plants in Turkey. Cuscuta sp. has been proved to have analgesic, antipyretic, anti-inflammatory and anti-cancer properties on
different hosts. Therefore, in this study cytotoxic, genotoxic, apoptotic and reactive
oxygen production (ROS) effects on squamous carcinoma cells (A431) and normal
skin epithelial cells (CCD 1079) of different concentrations of the Cuscuta campestris
extract seen throughout the country were analyzed. Phenol-flavonoid and antioxidant levels were measured in the ethanol extract of C. campestris. The IC50 value for
A431 cells was found to be 225 μg / ml. In conclusion, C. campestris has cytotoxic, genotoxic and apoptotic effects on cancer and normal cells with pro-oxidant activity
and cancer cells are more likely than normal cells and have the potential to become
anti-cancer drugs

TÜRK PROPOLİSİ DMEM EKSTRAKTLARININ MDA MB-231
İNSAN MEME KANSER HÜCRELERİNDEKİ MORFOLOJİK ETKİSİ
Meltem Uçar1
Dr. Öğr. Üyesi Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefke, Kuzey Kıbrıs,
TR-10 Mersin, Türkiye

1

Amaç ve Genel Bilgiler:
Propolis yapısında biyoaktif flavonoid ve fenolik bileşikleri barındırmaktadır. Bu
çalışmada MDA MB-231 hücreleri Trabzon propolislerinin DMEM ekstraklarıyla
inkübe edilip morfolojik yönünden incelenmesi Amaç edinilmiştir.

Yöntem
Trabzon propolis örneklerinden 250 mg/mL’lik stok DMEM ekstraktları hazırlandı.
MDA MB-231 hücreleri 2.5 mg/mL konsantrasyondaki propolis ekstraktlarıyla 48
saat inkübe edilmiştir. Hücreler invert mikroskop ve kamera yardımıyla rastgele
fotoğraflandı. Hücreler monopolar, bipolar, multipolar olarak sınıflandırılıp
çapları, boyları, kalınlıkları elektronik kallipper yardımıyla ölçülmüştür.

Bulgular
Propolis ekstraktlarıyla muamele edilen MDA MB-231 hücrelerinin morfolojik
görünümleri farklılaşıp çap, boy ve kalınlıklarının kontrol hücrelerine göre
anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir.

Sonuç
Propolisin DMEM ekstraktlarının MDA MB-231 hücrelerini 2.5 mg/mL’lik
konsantrasyonda morfolojik olarak değiştirdiği tespit edilmiştir. Farklı Propolis
ekstraktlarının kanser hücrelerindeki morfolojik etkilerinin incelenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Propolis, morfoloji, kanser
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THE MORPHOLOGICAL EFFECTS OF DMEM EXTRACTS
OF TURKISH PROPOLIS IN MDA MB-231 HUMAN BREAST
CANCER CELLS
Meltem Uçar1
European University of Lefke, Faculty of Health Science, Lefke,Northern Cyprus, TR10 Mersin, Turkey

1

Aim and General Information
Propolis contains bioactive flavonoids and phenolic compounds. In this study, MDA
MB-231 cells were incubated with DMEM extracts of Trabzon propolis and examined
morphologically.

Methods
250 mg/mL stock DMEM extracts were prepared from Trabzon propolis samples.
MDA MB-231 cells were incubated for 48 hours with propolis extracts at a concentration of 2.5 mg/mL. The cells were randomly photographed with an inverted microscope and a camera. The cells were classified as monopolar, bipolar, multipolar, and
their diameters, lengths and thicknesses were measured with electronic kallipper.

Results
The morphological appearance of MDA MB-231 cells treated with propolis extracts
was differentiated and their diameters, lengths and thicknesses were found to increase significantly compared to control cells.

Conclusions
DMEM extracts of propolis were found to morphologically alter MDA MB-231 cells at
a concentration of 2.5 mg/mL. The morphological effects of different propolis extracts in cancer cells are needed to investigate.
Key Words: Propolis, morphology, cancer
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ORTA DÜZEYDE EGZERSİZİN YÜKSEK YAĞLI DİYETLE
ARALIKLI BESLENME UYGULANAN RATLARDA İMMÜN
SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİ
Nizamettin Günbatar1, Bahattin Bulduk1, Gökhan Oto2, Fahri Bayıroğlu3, Selver
Karaaslan1, Halil İbrahim Akbay4, Mehmet Bulduk5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu , Van, Türkiye
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

1
2

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara ,Türkiye
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Van, Türkiye

3
4
5

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu Van, Türkiye

Amaç
Bu çalışmada orta düzeyde egzersizin yüksek yağlı diyetle aralıklı beslenme
uygulanan ratlarda immün sistem üzerine etkisine bakıldı.

Yöntem
48 adet Wistar albino ırkı erkek rat 1. kontrol 2.standart beslenme ve aralıklı
beslenme 3. standart beslenme ile birlikte egzersiz 4.standart beslenmeli. aralıklı
beslenme ve egzersiz grubu olarak belirlenirken 5. grubumuz yağlı diyet 6. grubu
grup yağlı diyet ile birlikte aralıklı beslenme 7.grub yağlı diyetle birlikte egzersiz
programı 8. grub ise yağlı diyet. aralıklı beslenme ve egzersiz program grubu
olarak oluşturuldu.

Bulgular
5. gruptaki naturel killer değeri ile 8. gruptaki monosit değeri ( 6.467 m/mm3)
diğer gruplara göre, 4.gruptaki nötrofil değerinin ( 73.750 m/mm3) ise 2,6,8.
gruplara göre p<0.05 öneminde arttığı görülürken, bazofil. T heler B lenfosit ve
eozonofil değerlerinde grupları arası istatistiki önem tesbit edilmemiştir.

Sonuç
Egzersiz ve aralıklı diyet uygulamasının immün sistemi geliştirdiği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Yüksek yağlı diyet, Aralıklı beslenme
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THE EFFECT OF MODERATE EXERCISE ON THE IMMUNE
SYSTEM APPLIED INTERMITTENT FASTING WITH HIGH FAT
DIET IN RATS
Assistant Professor. Nizamettin GÜNBATAR1, Assistant Professor.Bahattin BULDUK1,
Associate Professor. Gökhan OTO2, Professor Doctor. Fahri BAYIROĞLU3, Assistant
Professor . Selver Karaaslan, Doctor. Halil İbrahim AKBAY4, Lecturer.Mehmet BULDUK5
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Van Yüzüncü Yıl Universty, Facuty of Medicine , Departmant of Pharmacology, Van,
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Yıldırım Beyazıt
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Aim
In this study, The effect of moderate exercise on the immune system applied intermittent fasting with high fat diet in rats were evaluated.

Methods
48 Wistar albino male rabbits 1 control 2.Standard diet and intermittent fasting 3.
exercise with standard nutrition. 4. standard fed and exercise 5. a fat dietary group 6.
Intermittent fasting and fat diet 7.Group exercise program together with a fat diet.
8. a fat diet. intermittent fasting and exercise program group.

Results
The analyses indicated that there was significant increase in the natural killer value
in Group 5 and the monocyte count in Group 8 (6,467 m/mm3) compared to other
groups and in the neutrophil count in Group 4 (73,750 m/mm3) compared to Groups
2, 6, and 8 (p<0.05). However, no significant difference was found in the basophil, T
helper, B lymphocyte, and eosinophil counts among the groups.

Conclusion
Exercise and intermittent diet have improved the immune system
Key Words: Exercise, Hıgh Fat diet, İntermiettent Fasting
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ÖZET
Doğuda, yayla muzu olarak adlandırılan, bilimsel adı “RheumRibes” ‘olan bu
bitkinin bilimsel olarak her derde deva olduğu kanıtlanmıştır. Halk dilinde
uçkun ya da ışkın olarak bilinen bu bitki, doğal ilaç olarak nitelendirilmektedir.
Kuzukulağıgiller familyasından olan ReunRibes, özellikle yetişme alanları
ülkemizin doğu kesimlerinden olan Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Erzurum yöresi
olup, mayıs ve haziran aylarında yetişmektedir. Ekşimsi tadıyla kivi tadını
anımsatan, C vitamini açısından zengin olup bünyesinde, A, B1, B2, E ve K
vitaminlerini barındıran uçkun, Anadolu’da çiğ bir halde yenilebildiği gibi,
yumurtalı ve zeytinyağlı yemekleri ile reçellerinin de yapıldığı bilinmektedir.
Polifenol bakımında oldukça zengin RheumRibesin özellikle lösemi
kanserinde önleme ve tedavi etme özelliği vardır. Kanserli hücreleri yok edip
gelişmelerini durdurmada önemli etkisinin olduğunun bilinmesinin yanı sıra,
mideyi rahatlatıp sindirimi kolaylaştırma, kusmayı önleme, kabızlığı giderme,
şeker ve tansiyonu dengede tutma, astım, nefes darlığı, soğuk algınlığı, ishal ve
hemoroid gibi hastalıklara da iyi geldiği bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kusma, Soğuk algınlığı, Tansiyon

HEALING SOURCE RHUBARB
Nizamettin Günbatar1*, Yılmaz Koçak2 , Bahattin Bulduk1, Yaşar Göz1
1

Van Yüzüncü Universty, High School of Health, Van, Turkey

2

Health Science Universty, Education Research Hospital, Van Turkey

ABSTRACT
In the east, , called plateau banana, is the scientific name “Reun Ribes” has proved
to be scientific in every respect. This plant, popularly known as a rhubarb plant or
rheum rhabarbarum, is described as a natural medicine. Reun Ribes, which is a family of lamb’s-ear, is especially grown in the eastern parts of Turkey, Muş, Bingöl,
Bitlis, Van and Erzurum region. It grows in May and June. It is known that it is rich
in nutrient C vitamini and it contains vitamins A, B1, B2, E and K and it can be renewed in a raw state in Anatolia as well as eggs and olive oil dishes and biscuits are
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also known. Reun Ribesin, which is very rich in polyphenol care, has the feature of
preventing and treating especially leukemia cancer. good for relieving mastitis and
relieving digestion, preventing vomiting, relieving insomnia, stabilizing sugar and
blood pressure, asthma, shortness of breath, colds, diarrhea and hemorrhoids, as
well as knowing that it is a significant effect in stopping and killing cancerous cells It
is known to come.
Key Words : Vomiting, Cold, Blood Pressure

BORÇKA’NIN FARKLI KÖYLERİNDEN TOPLANAN KESTANE
VE ÇİÇEK BALLARININ CANDİDA ALBİCANS’A KARŞI
ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİ
Gökhan Akdeniz1, Yeşim Dağlıoğlu2, Dilek Kabakçı1
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu,
Türkiye. gokhan.akdeniz@tarim.gov.tr
1

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
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ÖZET
Çok eski tarihlerden beri balların insan sağlığı üzerine etkileri bilinmekte ve çok
çeşitli Amaçlarla kullanılmaktadır. Yine buna ek olarak, balların pH değerinin
düşük olması sebebiyle birçok zararlı bakterilerin üremesini ve gelişimini
engellemesinden dolayı antimikrobiyal olduğu bilinmektedir. Bu çalışmamızda,
Artvin ili Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) ve Efeler köylerinden toplanan
14 adet balın (çiçek ve kestane) antifungal özellikleri, insanlar için patojen fungal
olan Candida albicans disk difüzyon Yöntemiyle test edildi ve Sonuçlar oluşan
zon çaplarının ölçülmesiyle değerlendirildi. Araştırma Sonuçlarına göre 7 adet
çiçek balı ve 7 adet kestane balından sadece birer tanesinde (çiçek balı 11.04
mm, kestane balı 11.55 mm) antifungal özellik kaydedilmiştir. Bu özellikler
sadece Camili köyünden toplanan örneklerde kaydedilmiş olup Efeler köyünden
toplanan örneklerde antifungal özellik saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Antifungal aktivite, çiçek balı, kestane balı, C. albicans
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ANTIFUNGAL ACTIVITES AGAINST CANDIDA ALBICANS OF
CHESNUT AND FLOWER HONEY SAMPLES OBTAINED FROM
DIFFERENT VILLAGES IN BORÇKA
Gökhan Akdeniz1, Yeşim Dağlıoğlu2, Dilek Kabakçı1
Ministry of food, Agriculture and Livestock, Apiculture Research Institute, Ordu,
Turkey gokhan.akdeniz@tarim.gov.tr
1
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Genetic, Ordu, Turkey; yozkan52@gmail.com
2

ABSTRACT
Since ancient times, the effects of honey on human health have been known and
used for a variety of purposes. In addition to this, due to the low pH value of honey, many harmful bacteria are known to be antimicrobial because they inhibit their reproduction and development. In this study, antifungal properties of 14 honey
samples (flowers and chestnuts) collected from Camili (Macahel) and Efeler villages
of Borçka district of Artvin province were tested by disk diffusion Method in human
pathogenic fungal Candida albicans and evaluated by measuring the zone diameters formed. According to the Results of the research, antifungal properties of 7
flower honey and 7 chestnuts honey sample were recorded in two of them (11.04
mm for flower honey and 11.55 mm for chestnut honey). It was recorded only in the
samples collected from the Camili district and no antifungal property was detected
in the samples collected from the Efeler village.
Key words: Antifungal activity, chestnut honey, flower honey, C. albicans

AKUPUNKTUR PRATİK EĞİTİMİNDE HASTALARIN KLİNİK
DÜZELMELERİNİN İNCELENMESİ
Güler Buğdaycı1, Cemal Çevik2, Berna Külah3, Fatma Özcan4, Esin Doğru5
1
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Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
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İspir Devlet Hastanesi, Erzurum, Türkiye

ÖZET
Çalışmamızda akupunkturu yeni öğrenen mezun doktorların pratik eğitiminde
hastalarında tedavi başarısını incelemek Amaçlanmıştır. Beş element teorisine
göre sorgulama, nabız ve dil muayenesini takiben, semptomlara yönelik planlanan
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tedavi 10 seans vücut akupunkturu olarak planlanmıştır. Tedavide genellikle
kullanılan noktalar: Ying Tang, Lu-9, H7, Pc-6, Kid3, Liv3 olmakla birlikte hastaya
özel noktalar seçilmesi mümkün olmuştur. Akupunktur polikliniğine %57 ağrı,
% 24 kronik hastalıklar, % 19 bağımlılık şikayeti ile başvuran hastalarda klinik
olarak önemli bir düzelme saptanmıştır ( > %80). VAS ağrı skoru ise ilk tedavi ile
kıyaslandığında istatistiksel anlamda önemli bir düzelme saptanmıştır (p<0,001).
Sonuç olarak hastalar hekimlerinin eğitimde olduklarını bilmesine rağmen, klinik
memnuniyet ve semptomların neredeyse kaybolması akupunkturun tek başına
tedavi etkinliğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur; Eğitim, Tedavi

EXAMINATION OF THE CLINICAL IMPROVEMENT OF OF
PATIENTS IN ACUPUNCTURE PRACTICAL TRAINING
ABSTRACT
In our study, it was aimed to examine the treatment success of graduated doctors,
who are new learners of acupuncture, in the practical training on own patients. The
interrogation according to the five element theory, following the pulse and tongue
examination, planned treatment for symptoms was planned as ten sessions of body
acupuncture. As well as, the usual points used in the treatment are Ying Tang, Lu-9,
H7, Pc-6, Kid3, Liv3, it was possible to choose special points for the patient. A clinically significant improvement (> 80 %) was found in patients who applied to acupuncture polyclinic with 57% pain, 24% chronic diseases and 19% addiction complaints.
VAS score for pain was statistically significant when compared with the first treatment (p <0.001). As a result, despite the fact that patients did know that physicians
are in training, clinical satisfaction and the almost disappearance of symptoms have
demonstrated the efficacy of acupuncture alone.
Keywords: Acupuncture; Education; Treatment

Giriş
Eski bir tedavi Yöntemi ve geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçası olarak,
akupunktur klinik pratikte yaygın olarak kabul edilen tamamlayıcı ve alternatif bir
tedavi haline gelmiştir.. Nitelikli akupunktur uzmanları tarafından uygun şekilde
yapıldığında akupunktur mükemmel bir güvenlik profili ile toksik olmayan bir
tedavidir. Çalışmamızda akupunkturu yeni öğrenen mezun doktorların pratik
eğitiminde hastalarında tedavi başarısını incelemek Amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Retrospektif olarak 110 hasta ( 88 kadın, 32 erkek, yaş aralığı 23-78 yaş aralığı)
değerlendirmeye alınmıştır. Beş element teorisine göre sorgulama, nabız ve dil
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muayenesini takiben, semptomlara yönelik planlanan tedavi 10 seans vücut
akupunkturu olarak planlanmıştır.

Bulgular
Akupunktur polikliniğine %57 ağrı, % 19 bağımlılık şikayeti ve %24 diğer
şikayetler ile başvuran hastalarda klinik olarak önemli bir düzelme saptanmıştır
( > %80). VAS ağrı skoru ise ilk tedavi ile kıyaslandığında istatistiksel anlamda
önemli bir düzelme saptanmıştır (p<0,001).

Sonuç
Sonuç olarak hastalar hekimlerinin eğitimde olduklarını bilmesine rağmen, klinik
memnuniyet ve semptomların neredeyse kaybolması akupunkturun tek başına
tedavi etkinliğini ortaya koymuştur.

KAYNAKLAR
Limin F, Jutzu L, Wenshou W(2009) Randomized controlled trials of acupuncture
for neck pain: systematic review and meta-analysis. J Altern Complement
Med,15, pp.133–45.
Sniezek DP, Siddiqui IJ (2013) Acupuncture for treating anxiety and depression in
women: a clinical systematic review. Med Acupunct, 25, pp.164–72.

AKUPUNKTUR İĞNELERİNE KONTAKT DERMATİT
GELİŞMESİ HAKKINDA
Güler Buğdaycı1, Mualla Polat2, Özgür Mehmet Yis1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu,
Türkiye
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2

ÖZET
Akupunkturun komplikasyon oranı literatürde binde 10-14 aralığında rapor
edilmiştir. Bu komplikasyonlar; ağrılı veya ağrısız ekimoz veya hematom, baş
dönmesi, bulantı veya kusma, iğnelenen bölgede ağrı, minör hemoraji ve çok
nadiren kontakt dermatit sayılabilir. Tekrarlayan anal fissur ameliyatlarından
muzdarip 33 yaşında kadın hasta, üçüncü ameliyatına eş zamanlı akupunktur
tedavisi uygulaması ile takip edilmekteydi. Sekizinci seansa geldiğinde iğne
Giriş yerlerinde 1-2 mm çapta eritemli papül lezyonlar saptandı. Bu lezyonların
görülmesi ile birlikte vücut akupunkturu sonlandırıldı. Yapılan patch testi
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neticesinde; nikel sülfat ve altın sodyum tiosülfat allerjisi saptandı. Tedavisine
kulak akupunkturu devam edilen hastanın 14.seansın sonunda tam şifa ile takibi
bırakıldı.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur; Kontakt Dermatit; Komplikasyonlar

A CASE REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CONTACT
DERMATITIS TO ACUPUNCTURE NEEDLES
ABSTRACT
In the literature, acupuncture complication rate has been reported by 10-14 ‰.
These complications are respectively; painful or painless ecchymosis or hematoma,
dizziness, nausea or vomiting, painful punctured region, minor hemorrhage, and
very rarely contact dermatitis. A 33-year-old female patient suffering from recurrent
anal fissure surgery was followed up for acupuncture treatment with simultaneous
the third operation. In the eighth session, eritemi papül lesions 1-2 mm in diameter
at the site of needle penetration were found. The body acupuncture was terminated
with the appearance of these lesions in the patient. Asa resuls of the patch test, nickel
sulfate and gold sodium thiosulphate allergy were detected. The patient was treated
ear acupuncture and the patient was left with full healing at the end of the 14th week.
Keywords: Acupuncture; Contact Dermatitis; Complications

Giriş
Son yıllarda geleneksel tedaviler içinde akupunktur giderek artan bir hızla şifa için
kullanılmaktadır. ABD’de kronik ağrı başta olmak üzere yılda bir milyonda fazla
kişi akupunktur tedavisinde yararlanmaktadır (1). Tedavi öncesi onam alımında
muhtemel riskiler konusunda hasta bilgilendirilir. Yapılan yan etki çalışmalarında
akupunkturun komplikasyon oranı literatürde binde 10-14 aralığında rapor
edilmiştir (1,2). Bu komplikasyonlar; ağrılı veya ağrısız ekimoz veya hematom,
baş dönmesi, bulantı veya kusma, iğnelenen bölgede ağrı, minör hemoraji ve
çok nadiren kontakt dermatit sayılabilir (2). Nadir bildirilen kontakt dermatit
komplikasyonunda yapılan 7 hastalık bir seride 6 olgunun yama testinde nikel
sülfat, çinko sülfat, krom ve potasyum dikoramata allerjisi olduğu saptanmıştır
(1). Bu olgularda şikâyetle bir gün içinde başlamış olup dermatolojik tedavi ile
şikayetler geçmiştir (3). Uygulayıcılarda en sık hepatit olmak üzere enfeksiyonlar,
hastalarda başta pnömotoraks organ yaralanmaları ve sinir yaralanmaları daha
nadir komplikasyonlar arasında sayılabilir (4).

Olgu
Tekrarlayan anal fissur ameliyatlarından muzdarip 33 yaşında kadın hasta, üçüncü
ameliyatına eş zamanlı akupunktur tedavisi uygulaması ile takip edilmekteydi.
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Sekizinci seansa geldiğinde iğne Giriş yerlerinde 1-2 mm çapta eritemli papül
lezyonlar saptandı ( Şekil 1-a.b.).

Şekil 1. Eritemli Papüller
Tedavide genellikle kullanılan noktalar: Ying Tang (M-HN-3), Taiyin (Lu-9),
Shenmen (H7), Neiu-guan (PC-6), Taixi (Kid3), Taichon (Liv3), Sajinjiao (SP-6),
M-UE-29 ( Erbai). Allerjiyi takiben Hegu (LI-4) ve Auchi (LI-11) kullanılarak bir
seans daha uygulanmış ancak hastada bu iğne Girişlerinde bu defa bir gün
içinde aynı eritemli papül lezyonlar oluşmuştur. Bu lezyonların görülmesi ile
birlikte vücut akupunkturu sonlandırılmıştır. Kullanılan iğne markası HuaLong
(0.25X25mm) olup Kanze medikalden tedarik edilmiştir. Hastamıza yapılan yama
testi neticesinde; nikel sülfat ve altın sodyum tiosülfat allerjisi saptandı (Şekil
2). Hasta vücut akupunktur sırasında yapılan tedaviden üç yıldır devam eden
tekrarlayan ameliyatları ve anal ağırsında tam kurtulduğu için kulak akupunktur
ile devam edilmesinin talep etmesi üzerine kulak akupunkturuna geçilmiştir.
Kulak akupunkturunda kullanılan tedavi şeması ise Shen (Co10), Pangguang
(CO9), Shenmen (TF4), Pizhixia (AT4), Jiaogan (AH6a), Gangmen (HX5) olup
kullanılan iğne markası HuaLong Press Needle, Kanze medikalden tedarik
edilmiştir. Kulak tedavisi bir hafta sağ bir hafta sol kulak olarak takip edilerek
yapılmış olup hiçbir lezyon oluşmamıştır. Tedavisine kulak akupunkturu devam
edilen hastanın 14.seansın sonunda tam şifa ile takibi bırakıldı. Aylık kontrollere
devam edilmektedir.

KAYNAKLAR
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systematic review of case reports. Altern Ther Health Med, 9(81), pp. 72-83.
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acupuncture needle dermatitis. Masui, 49(8),pp 887-889.
Northeim AJ. (1994) Complications of acupuncture therapy. A study of the
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İSLAM MEDENİYETİNDE MÜZİK VE SAĞLIK
UYGULAMALARI
Erol Işıldak, Misafir Öğretim Görevlisi,
Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Müzik her toplumda ve tarihin her döneminde insanlığın vazgeçilemez bir
parçası olmuştur. İnsanların pek çok alanda kullanmaya başladığı müzik, zamanla
değişik kategoriler altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma içinde hastalıkları
teşhis etme ve hastalıkları iyileştirme için kullanılan müzikleri de sayabiliriz.
İnsanoğlu müzik ve sağlık uygulamalarını ilkel topluluklardan itibaren
kullanmaya başlamıştır. Müzik ve sağlık uygulamasının tarihinde ise, rasyonel
adımların İslam filozoflarından geldiği söylenebilir. Ulaşılabilen yazılı kaynaklara
göre; Kindî’den (9.yy.) başlayarak, Haşim Bey’e (19.yy.) kadar birçok filozof ve
musikişinas edvârlarında müzik ve sağlık konusunda bilgiler vermişledir.
Günümüzde birçok temel kaynakta Farâbi’ye ait olduğu söylenilen ve yanlış
bilinen müzik ve sağlık uygulaması bilgilerine yer verilmektedir. Akademik
çalışmalarda yapılmış olan bu ve buna benzer birçok yanlıştan yola çıkılarak; 9.
Yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yirmi adet edvâr incelenmiş ve İslam medeniyetinde
müzik ve sağlık uygulamalarına birincil kaynaklardan edinilen bilgilere göre ışık
tutulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik terapi, Müzik ve sağlık, Farâbi, İslam Medeniyeti.

MUSİC AND HEALTH PRACTİCES İN ISLAMİC CİVİLİZATİON
Erol Işıldak, Guest Instructor,
Gazi University Turkish Music State Conservatory
Music has become an indispensable part of humanity in every society and every period of history. The music that people started to use in many areas is classified under
different categories over time. Within this classification, we can also list the music
used to diagnose diseases and improve diseases.
In the history of music and health practice, it can be said that rational steps have
come from Islamic philosophers. According to reachable written sources; starting
from Kindî to Hasim Bey, many philosophers and musicians gave information about
music and health.
Today, many basic sources contain information about music and health practices
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that are said to belong to Farabi and which are misplaced. By doing this and many
other similar mistakes made in academic studies; twenty edvars from the 9th century to the 19th century were examined and Islamic civilization has tried to shed light according to the information obtained from the primary sources of music and
health practices.
Key Words: Music Therapy, Music and health, Farâbi, Islamic civilization.

DUVAR SARMAŞIĞI (HEDERA HELİX) YAPRAĞI
EKSTRAKTININ GLİOBLASTOMA HÜCRELERİ ÜZERİNDE
SİTOTOKSİK, GENOTOKSİK, APOPTOTOTİK VE
REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ ÜRETİM AKTİVİTELERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Vildan Betül Yenigün1,2, Ezgi Balkan1,2, Fatmanur Köktaşoğlu1, Abdurrahim Koçyiğit1,2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul,
Türkiye
1

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (GETAMER), İstanbul, Türkiye
2

Glioblastoma, beyinde oluşan ve agresifliği ile bilinen bir kanser türüdür.
Tedavide kullanılan güncel uygulamalar yeterince etkili değildir. Sarmaşıkgiller
(Araliaceae) ailesinin bir üyesi olan Hedera helix, kronik bronşiyal astımı olan
çocuklarda solunum fonksiyonları üzerindeki etkisi bilinen, anti-mikrobiyal, antiinflamatuar ve anti-oksidan özelliklere sahip bir bitkidir. Bununla birlikte, Hedera
helix ’in anti-kanser etkisi de bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Hedera helix
yaprağı extraktının glioblastoma hücreleri (U87) üzerine sitotoksik, genotoksik,
apoptotik ve reaktif oksijen türleri (ROS) üretimi bakımından etkilerini
araştırmaktır. Çalışmada, İç Anadolu bölgesinden elde edilen Hedera helix
yaprağının ethanol ekstraktının total fenol, flavonoid ve anti-oksidan düzeyleri
ölçüldü. Ekstraktın farklı konsantrasyonları U87 hücreleri ile 24 saat muamele
edildikten sonra sitotoksik, apoptotik ve ROS üretim aktiviteleri analiz edildi.
Elde edilen Sonuçlara göre, Hedera helix ekstraktının Glioblastoma hücrelerinde
doza bağımlı olarak sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkilerinin arttığı ve
IC50 dozunun yaklaşık olarak 475 ug/ml olduğu görüldü. Antioksidan bir bitki
olan Hedera helix’in yüksek dozlarının pro-oksidan aktivite ile anti-kanser etki
gösterebileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Glioblastoma, Hedera helix, Sitotoksisite, Apoptoz, ROS
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INVESTIGATION OF CYTOTOXIC, GENOTOXIC, APOPTOTIC
AND REACTIVE OXYGEN SPECIES GENERATING EFFECTS OF
WALL IVY (HEDERA HELIX) LEAF EXTRACT IN GLIOBLASTOMA
CELLS
Vildan Betul Yenigun1, Ezgi Balkan1, Fatmanur Koktasoglu1, Abdurrahim Kocyigit1
Bezmialem Vakıf University, Faculty of Medicine, Department of Medical
Biochemistry, Istanbul, Turkey
1

Glioblastoma is a type of cancer that arises in the brain and known for its aggressiveness. Efficiency of current treatments is still not enough. Hedera helix, a member of the ivy (Araliaceae) family, is a plant that is known for its effect in respiratory
function of children with chronic bronchial asthma as well as its anti-microbial,
anti-inflammatory and anti-oxidant properties. Moreover, the anti-cancer effect of
Hedera helix has been reported. The aim of this study was to investigate the effects
of Hedera helix leaf extract for cytotoxic, genotoxic, apoptotic and reactive oxygen
species (ROS) production on glioblastoma cells (U87). In the present study, total phenol, flavonoid and anti-oxidant levels of hedera helix leaf ethanol extract that was
obtained from Central Anatolia region were measured. The cytotoxic, apoptotic and
ROS production activities were analyzed after U87 cells were treated with different
concentrations of the extract for 24 hours. According to the Results obtained, the
Hedera helix extract was found to have a dose-dependent cytotoxic, genotoxic and
apoptotic effects in Glioblastoma cells and an IC50 dose was approximately 475 μg /
ml. It has been concluded that high doses of Hedera helix, an antioxidant plant, may
exhibit anti-cancer effects by pro-oxidant activity.
Key words: Glioblastoma, Hedera helix, Cytotoxicity, Apoptosis, ROS

MUĞLA ÇAM BALININ KOLON KANSERİ HÜCRELERİ
ÜZERİNDE SİTOTOKSİK, GENOTOKSİK VE APOPTOTİK
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Arş. Gör. Ezgi BALKAN1, Arş.Gör. Vildan Betül YENİGÜN1, Arş. Gör. Hümeyra Nur
KALELİ1, Eray Metin GÜLER1, Prof.Dr. Abdürrahim KOÇYİĞİT1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

1

Kanser tedavisinde sıklıkla kullanılan kemoterapi ve radyoterapinin yan etkileri ve
tedavide yetersiz kalması dolayısıyla araştırmacılar alternatif kanser tedavilerine
yönelmişlerdir. Bal, geleneksel tıpta yaygın kullanılan bir arı ürünüdür. Bu
çalışmanın amacı; çam balının farklı dozlarının HT-29 kolon kanseri hücreleri
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üzerindeki sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkilerini araştırmaktır. Bu amaca
yönelik olarak; Türkiye’nin farklı bölgelerinden 14 çeşit bal örneğinin polifenolik
bileşen özellikleri ve antioksidan kapasiteleri analiz edildi ve en yüksek fenol
ve flavonoid içeriğine sahip balın Muğla yöresine ait çam balı olduğu tespit
edildiğinden, çalışma için çam balı seçildi. Farklı dozlarda çam balı ile muamale
edilen kanser hücreleri 24 saat boyunca inkübe edildikten sonra sitotoksik,
genotoksik, apoptotik ve reaktif oksijen üretim (ROS) aktiviteleri analiz edildi.
Sitotoksisite analizine göre IC50 dozu 28 mg/ml bulundu. Sonuç olarak, düşük
doz balın antioksidan etki ile hafif derecede proliferatif etki gösterirken yüksek
dozlarının pro-oksidan etki ile sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkiye sahip
olduğu, dolayısıyla yüksek dozlarının antikanser potansiyele sahip olabileceği
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bal, Kanser, Sitotoksiksite Apoptozis, Genotoksisite

INVESTIGATION OF CYTOTOXIC, GENOTOXIC AND
APOPTOTIC EFFECTS OF MUGLA PİNE HONEY ON COLON
CANCER CELLS
Although modern medical Methods such as chemotherapy and radiotherapy are
widely used in the treatment of cancer, side effects and ineffectiveness of these treatments are directed researchers to investigate alternative therapies. Honey is at the
head of bee products used in traditional medicine. The purpose of this study is; to
investigate the cytotoxic, genotoxic and apoptotic effects of pine honey on HT-29
colon cancer cells. This is aimed at; the polyphenolic component properties honey
from different regions of 14 kinds of Turkey, and antioxidant capacity were analyzed
and found that the anticancer potential of the pine honey of Muğla region is highest.
After incubation for 24 hours, cytotoxic, genotoxic, apoptotic and reactive oxygen
production (ROS) activities were analyzed. According to the cytotoxicity assay IC50
was found to be 28 mg/ml. As a result, it has been found that high doses have a
pro-oxidant effect with cytotoxic, genotoxic and apoptotic effects and no anticancer potential, while prolonging the proliferative effect with high dose of antioxidant
effect.
Keywords: Apitherapy, Polyphenolic, Cytotoxicity, Apoptosis, Genotoxicity
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ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN TİROZİN KİNAZ, İNSÜLİN
RESEPTÖR-1, GLUT2 VE GLUT4 PROTEİN EKSPRESYON
SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR İN VİTRO ÇALIŞMA
Abdurrahim KOÇYİĞİT1,2, Eray Metin GÜLER1,2, Burçin KASAP1, Hümeyra Nur KALELİ1,2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D., Fatih – İstanbul

1

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve
Uygulama Merkezi (GETAMER), Fatih - İstanbul
2

ÖZET
Tip 2 diyabet, hiperglisemi, insülin karşı direnç ile karakterize yaygın bir hastalıktır.
Geleneksel olarak, zeytin yaprağı bu hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
Amacımız, zeytin yaprağının insülin reseptörleri ve transport proteinlerinden,
insülin reseptör protein-1 (Irs-1), tirosin kinaz, GLUT-4 ve GLUT-2’nin protein
ekspresyon seviyelerini in vitro hücre kültürü ortamında araştırmaktır. Bu
Amaçla, zeytin yaprağı metanol / su karışımı ile ekstrakte edildikten sonra toplam
fenol, flavanoid ve oleuropein konsantrasyonları analiz edildi. Ekstraktın farklı
konsantrasyonları hepatoselüler karsinom hücreleri (Hep-G2) ile 24 saat inkübe.
İnkübasyondan sonra elde edilen hücre lizatlarından IRS-1, Tirosin kinaz, GLUT-4
ve GLUT-2’nin protein ekspresyon seviyeleri, Western Blot tekniği ile analiz edildi.
Sonuç olarak, zeytin yaprağı ekstresinin, insülin reseptörleri ve glukoz transport
proteinlerinin ekspresyon seviyelerini arttırdığı ve bu nedenle tip 2 diyabetin
tedavisinde kullanılabileceği gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, zeytin yaprağı, GLUT-2, GLUT4, tirozin kinaz,
İnsülin reseptör protein-1

EFFECT OF OLIVE LEAF EXTRACT ON TYROSINE KINASE,
INSULIN RECEPTOR-1, GLUT2 AND GLUT4 PROTEIN
EXPRESSION LEVELS: AN IN VITRO STUDY
Abdurrahim KOÇYİĞİT1,2, Eray Metin GÜLER1,2, Burçin KASAP1, Hümeyra Nur KALELİ1,2
Bezmialem Vakif University, Medical Faculty, Department of Medical Biochemistry,
İstanbul-Turkey
1

Bezmialem Vakif University, Traditional and Complementary Medicine Advanced
Research and Application Center (GETAMER), İstanbul-Turkey
2

SUMMARY
Type 2 diabetes is a common disease, characterized by hyperglycemia, peripheral
resistance to the action of insulin. Traditionaly, olive leaf is used for the treatment of
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this disease. We aim to observe the effects of olive leaf on receptors and transport
proteins expression levels such as insuline receptor protein-1 (Irs-1), tyrosine kinase,
GLUT-4 and GLUT-2 in hepatocellular carcinoma (Hep-G2) cells. On this purpose, after olive leaf is extracted with methanol/water mixture and, total phenol, flavanoid
and oleuropein concentrations were analysed. Different concentrations of extract
incubatet with hepatocellular carcinoma cells (Hep-G2) for 24 hours. After incubation, protein expression levels of IRS-1, Tyrosine kinase, GLUT-4 and GLUT-2 were
analysed by Western Blotting technique from the obtained cell lysates. As a Results,
it has been shown that olive leaf extract enhances the expression levels of the insulin
receptors and glucose transport proteins and thus can be used in the treatment of
type 2 diabetes.
Key words: Type2 Diabetes, Olive leaf extract, GLUT-2, GLUT-4, tyrosine kinase,
Insulin receptor protein-1

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ SIRASINDA DOKTORUN ALDIĞI
MİKROBİYOLOJİK RİSKLERİN ANALİZİ: TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Ali Erdal Güneş1
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD, Şanlıurfa,Türkiye, aerdalg@gmail.com

1

ÖZET
Akupunktur, vücutta tanımlı belirli noktalara iğne batırılması ile uygulanan
bir tedavi Yöntemidir. Akupunktur genel olarak güvenli bir tedavi Yöntemidir.
Hastaların yaklaşık %10’unda hafif kanama, ağrı ve geç dönemde geçici morluk gibi
hafif komplikasyonlar bildirilmektedir. GETAT Merkezleri’nde yapılan Akupunktur
uygulamasında, hasta kadar uygulama sırasında onlarca iğne uygulaması yapan
hekim de hasta kaynaklı risk altındadır. Çalışmamızın amacı uygulama sırasında
hekimin maruz kaldığı mikrobiyolojik risklerin analizidir. Haziran 2016-Mart 2018
aralarında polikliniğimize başvuran hastalardan 18-50 yaş aralığında olan, başka bir
hastalığı bulunmayan hastalarda Anti HIV, HbsAg, Anti Hbs ve Anti HCV markerleri
bakıldı. Toplam 118 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların hiçbirisinde Anti
HCV ve Anti HIV pozitif bulunmadı. 25 hastada Anti Hbs pozitif bulunurken
(%21) biri Anti Hbs grubunda olmak üzere 5 hastada HbsAg pozitif bulunmuştur.
Kulak ve vücut akupunkturu uygulaması sırasında ortalama 30-35 civarı iğne
kullanılmaktadır. Toplumun her kesiminden hasta kabul eden GETAT polikliniğine
başvuran hastalardan serolojik testler alınması uygulama öncesi doktorun sağlığı
için önemlidir. Ayrıca akupunktur tedavisine başlamadan önce her doktorun ve
yardımcısının Hepatit B aşısı yapması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur; Hepatit virüsleri; HIV Enfeksiyonları; Enfeksiyöz
hastalık bulaşması
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ANALYSIS OF MICROBIOLOGICAL RISKS TAKEN BY THE
DOCTOR DURING ACUPUNCTURE TREATMENT: SINGLE
CENTERED STUDY
ABSTRACT
Acupuncture is a Method of treatment that is applied needle penetration with certain point defined in the body. Acupuncture is generally a safe Method of treatment.
Mild complications such as mild bleeding, pain and late-onset temporary bruising
are reported in about 10% of patients. In Acupuncture application performed at GETAT Centers, the physician who performs needle application as many as during the
application is under the risk of patient infections. The aim of our work is to analyze
the microbiological risks that the physician is exposed to during the application. Anti
HIV, HbsAg, Anti Hbs and Anti HCV markers were examined in patients between the
years of June 2016 and March 2018 who were between the ages of 18-50 and who
did not have any other illness among the patients who applied to our polyclinic. A
total of 118 patients were evaluated. None of the patients had Anti HCV and Anti HIV
positive. Twenty-five patients were positive for anti-Hbs (21%) while 5 were positive
for HbsAg in one of the anti-Hbs group. An average of 30-35 needles are used during
ear and body acupuncture application. It is important for the health of the doctor,
taking serological tests from patients who admit to the GETAT polyclinic before that
patients from all walks of society. In addition, before the acupuncture treatment begins, every doctor and assistant must make Hepatitis B vaccination.
Key Words: Acupuncture; Hepatitis Viruses; HIV Infections; Infectious Disease Transmission

1. Giriş
Akupunktur, vücutta tanımlı belirli noktalara iğne batırılması ile uygulanan
bir tedavi Yöntemidir. Aynı noktalar basınç (akupressor), ısı, elektrik akımı
(elektroakupunktur), lazer, arı zehiri ve Artemisia vulgaris denen bitkinin kuru
şeklinin iğne ucuna takılarak yakılması (moksibusyon) gibi farklı Yöntemlerle de
uyarılabilmektedir.
Akupunktur tedavisi geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır birçok hastalığın
tedavisinde kullanılmaktadır. Akupunktur, ‘Qi’ olarak adlandırılan yaşam enerji
formu üzerinden etki eder. Qi, vücutta meridyenler üzerinde hareket eder,
hastalık sırasında bu enerji ‘yin ve yang’ arasındaki denge gözetilerek akupunktur
ile tedavi edilir.
Akupunktur genel olarak güvenli bir tedavi Yöntemidir. Hastaların yaklaşık
%10’unda hafif kanama, ağrı ve geç dönemde geçici morluk gibi hafif
komplikasyonlar bildirilmektedir.
Sağlık çalışanları mesleği gereği hasta kan ve vücut sıvısı açısından bulaşan
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enfeksiyonlar bakımından hayat boyu risk altındadırlar. DSÖ verilerine göre
dünyada 85 milyondan fazla sağlık işçisi, enfekte tıbbi aletlerle yaralanmaya
ve bulaş ürünlerle enfekte olmaya maruz kalmaktadır (Shoaei,2012;1). Enfekte
hasta ürünleriyle bulaş riski yeri ile ilgili ameliyathane, yoğun bakım, acil
servisler bildirilmiştir(Keçik Boşnak,2013;2). Ancak ülkemizde son yıllarda sayısı
artan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezleri de yapılan uygulamalar
açısından bu riskli alanlardan olabilmektedir.
GETAT Merkezleri’nde yapılan Akupunktur uygulamasında, hasta kadar
uygulama sırasında onlarca iğne uygulaması yapan hekim de hasta kaynaklı risk
altındadır. Daha önce hastanın maruz kaldığı riskler açısından birçok çalışma
yapılmasına rağmen hekimin maruz kaldığı risklerin değerlendirildiği çalışma
bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı uygulama sırasında hekimin maruz
kaldığı mikrobiyolojik risklerin analizidir.

2. Hastalar ve Yöntem
Harran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT)
Akupunktur polikliniğine başvuran hastalardan tedaviden önce rutin Anti
HIV, HbsAg, Anti Hbs ve Anti HCV markerleri bakıldı. Haziran 2016-Mart 2018
aralarında polikliniğimize başvuran hastalardan 18-50 yaş aralığında olan, başka
bir hastalığı bulunmayan hastalar çalışmaya dâhil edildi. Bilinen hepatit tanısı
olan hastalar çalışmaya dâhil edilmedi.

3. Bulgular
Toplam 118 hasta değerlendirmeye alındı (Tablo 1). Bu hastaların yaş ortalaması
32±4,52 olup hiçbirisinde Anti HCV ve Anti HIV pozitif bulunmadı.
25 hastada Anti Hbs pozitif bulunurken (%21) biri Anti Hbs grubunda olmak
üzere 5 hastada HbsAg pozitif bulunmuştur (Şekil 1).
Serolojik pozitifliği olmayan 93 hasta, Anti Hbs pozitif olan 25 hasta ve HbsAg
pozitif olan 5 hasta 3 grup şeklinde incelendiğinde yaş ortalamalarının birbirine
yakın, aldıkları akupunktur tedavisinin ortalaması ise sırasıyla 5,5±4,5; 4,5±3,7;
6,5±4,5 olduğu görülmüştür. Her 3 gruptaki hastaya hem kulak hem vücut
akupunkturu yapılmış ve ortalama uygulanan iğne miktarı sırasıyla 33,2±7,2;
31,4±6,5; 28,8±6,9 olduğu görülmüştür.
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Tablo 1. Tüm olgularda demografik özelliklerin dağılımı

Şekil 1. Serolojik dağılım grafiği

4. Tartışma
Viral hepatitler ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık bakanlığının
sağlık emekçilerine yönelik aşılama programlarına rağmen Hepatit B, Hepatit
C ve HIV enfeksiyonları hala önemli risk oluşturmaktadır (Polat,2006;3). DSÖ
Hepatit B’yi sağlık çalışanları için meslek hastalığı sınıfına dahil etmiş ve Sağlık
Bakanlığı ise 1996 yılında iş sağlığı gereği çalışanları rutin aşı programına dahil
etmiştir (Ergönül,2001;4). Buna rağmen sağlık çalışanlarında Anti Hbs negatif
olan gruplar mevcuttur. Çalışmamızda en sık karşılaştığımız serolojik pozitiflik
HbsAg olduğuna göre ve en çabuk bulaşabilen viral hepatit nedeni Hepatit
B olduğuna göre en çok üzerinde durmamız gereken konu başlığı Hepatit
B bulaşmasıdır. Sunduğumuz çalışmada görüldüğü üzere tedaviye gelen
hastalarda Anti Hbs oranları düşük olduğu gibi en sık görülen serolojik pozitiflik
HbsAg olarak karşımıza çıkmıştır. Uygulama sırasında her ne kadar damar yolu
Girişi olmasa da Akupunktur vücut uygulamasında 1-2 cm derine penetre olan
iğneler ve yapışkan olup ele kolayca yapışarak batmaya neden olabilecek kulak
iğneleri kullanılmaktadır.
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Haziran 2016 da üniversitemiz GETAT polikliniği hizmete girdiğinin ilk günlerinde
rutin kan tetkikleri çalışmıyorduk. İlk olarak uygulama sırasında hasta vücuduna
yapılan akupunktur iğnesinin doktora batmasından sonra bir başka hastada da
yapışkan kulak akupunktur iğnesi de doktorun eline batınca kliniğimizde rutin
serolojik kan tetkikleri bakılmaya başlandı. Batma sonrası laboratuvar sonucu
bekleme stresi yerine doktorumuza hastanede olmanın da getirdiği avantajı
kullanmak asıl Amaçtır. Nitekim son olarak Akupunktur tedavisi sonrası yardımcı
personel iğneleri çıkarırken bir adet vücut iğnesi eline battı. HbsAg pozitif
olduğu daha önce aldığımız serolojik test sonucuna göre hemen intravenöz IgG
tedavisine başlandı. Yardımcı sağlık personelinin kontrol Anti Hbs negatif olduğu
görülünce bağışıklık devamı açısında Hepatit B aşılaması yapılarak olağanüstü
duruma ivedi olarak müdahale edilmiştir. Rutin serolojik test bir yardımcı sağlık
personelinin hayatını kurtarmıştır.
Uzun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada %0,28 (Uzun,2008;5), sunduğumuz
çalışma ve Keçik Boşnak ve ark yaptığı çalışmalarda(Keçik Boşnak,2013;2) ise hiç
Hepatit C serolojisi pozitif çıkmamıştır. Hepatit C yaygınlığı Hepatit B ye göre az
olmakla birlikte, penetran yaralanmalarda bulaş riski daha düşüktür.
HIV prevelans çalışmalarında bazı çalışmalarda bazı oranlar verilmiştir. Ama
ülkemizde Güzelant ve ark yaptığı çalışma(Güzelant,2008;6), Bölükbaş ve ark
yaptığı çalışma(Bölükbaş,2004;7) ve Keçik Boşnak ve ark yaptığı çalışmalarda(Keçik
Boşnak,2013;2) HIV seropozitifliğine rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda da
hastalardan alınan testlerde kesitsel olarak herhangi bir pozitiflik rastlanmamıştır.
Hastanelerde çalışanlar, doktor ve yardımcı sağlık personelinin rutin aşılanması
ve hastane doğumlarındaki uygulamalar ile toplumumuzda Anti Hbs prevelansı
gittikçe artmaktadır. Fakat toplumun bazı kesimlerinde riskli Girişimlerden
dolayı HbsAg ve Anti HCV prevelansı az değildir. Uygulama sırasında hasta
yoğunluğu, yorgunluk ve eldivene yapışma gibi nedenlerle uygulayıcıya
iğne batması gayet mümkündür. Doktor uygulama öncesi serolojisini bildiği
hastaya ayrı dikkat gösterebilir. Pozitif olan hastalarda olası bir durumda hızlı
bir şekilde IVIG tedavisine başlanabilir. Bu yüzden hastanede açılan Akupunktur
polikliniklerinde rutin kan tetkiklerinin de uygulama paket programına dâhil
edilmesi gerekmektedir.

5. Sonuç
2014 yılında çıkarılan yönetmelik gereği akupunktur uygulaması ülkemizde
sadece hekimler tarafından yapılmaktadır. Özellikle üniversitelerde GETAT
merkezlerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Tamamlayıcı tıp uygulamalarının
merdiven altı değil de çıkarılan yönetmeliklerle hastanelere taşınması fikri
sunduğumuz çalışma ile ne kadar başarılı bir karar olduğu açıkça görülmektedir.
Kulak ve vücut akupunkturu uygulaması sırasında ortalama 30-35 civarı iğne
kullanılmaktadır. Toplumun her kesiminden hasta kabul eden GETAT polikliniğine
başvuran hastalardan serolojik testler alınması uygulama öncesi doktorun sağlığı
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için önemlidir. Ayrıca akupunktur tedavisine başlamadan önce her doktorun ve
yardımcısının Hepatit B aşısı yapması gerekmektedir.
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TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİNDE
HİPNOTERAPİNİN KULLANIMI
Sakine AKTAŞ1, Rıdvan AKDOĞAN2, Ebubekir KAPLAN2
1

Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

2

Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Hipnoterapi, hipnoz olan kişinin dalgınlık ve konsantrasyon durumunu kullanarak,
bilinç ve bilinçaltına yönelik olarak uygulanan destekleyici bir terapi Yöntemidir.
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), bir psikolojik travma sonrasında ortaya
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çıkan, travmatik olayın yeniden yaşanması, olayı hatırlatan uyarılardan kaçınma
veya artmış uyarılmışlık gibi semptomlarla kendini gösteren bir bozukluktur.
Travmatik yaşantılar sırasında veya sonrasında bir savunma mekanizması
olarak dissosiyatif belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu da travma ve dissosiyasyon
arasında açık bir ilişki olduğunu göstermektedir. Hipnoterapinin Dissosiyatif
bozukluğu olan bireylerde başarıyla uygulanması, bu terapi Yönteminin TSSB
olan bireylerde de denenmesini gündeme getirmiştir. Hipnoterapinin, TSSB
hastalarında travmatik ve dissosiyatif anıların pozitif yeniden yapılandırılması
amacıyla kullanıldığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda hipnoterapinin TSSB
olan bireylerde olumlu Sonuçlar verdiği belirtilmiştir.
Bu çalışma da travma sonrası stres bozukluğu olan bireylerde hipnoterapinin
kullanım mekanizmasının gözden geçirilmesi Amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hipnoterapi, Travma, TSSB

USING HYPNOTERAPY IN TREATMENT OF POST-TRAUMATIC
STRESS DISORDER
Sakine AKTAŞ1, Rıdvan AKDOĞAN2, Ebubekir KAPLAN2
1

Res. As., YuzuncuYıl University Medical Faculty, Department of Psychiatry

2

Res. As., YuzuncuYıl University, Van School of Health, Department of Nursing

Hypnotherapy is a Method of supportive therapy applied to the conscious and subconscious, using the state of mind and concentration of the person with hypnosis.
Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a disorder that occurs after a psychological
trauma, characterized by symptoms such as relapse of the traumatic event, avoidance of reminders, or increased alertness. Dissociative manifestations occur as
a defense mechanism during or after traumatic experiences. This suggests a clear
relationship between trauma and dissociation. The successful application of hypnotherapy to individuals with dissociative dysfunction has led to the trial of this therapy in individuals with PTSD. It is stated that hypnotherapine is used for the positive
restructuring of traumatic and dissociative memories in PTSD patients. It has been
reported that hypnotherapine gives positive Results in individuals with PTSD.
In this study, it is aimed to examine the usage mechanism of hypnotherapine in
post-traumatic stress disorder patients.
Key Words: Hypnotherapy, PTSD, trauma.
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AROMATERAPİNİN PSİKOLOJİK VE ZİHİNSEL ETKİLERİ
Sakine AKTAŞ1, Neslihan SÜRMELİ2, Yaşar GÖZ3, Nizamettin GÜNBATAR4
1

Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
2

Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

3

Dr. Öğr. Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

4

Aromaterapi uçucu yağlar veya bu yağları taşıyan bitkiler ile masaj, kompres,
banyo yapma ve bunlardan salgılanan kokunun inhalasyonu ile uygulanan
bir alternatif tedavi şeklidir. Bitkilerden elde edilen yağ esansları, bitkilerin
verebileceği kokudan defalarca kat daha yoğun olmaktadır. Yapılan çalışmalarda
saf yağ asitlerinin antiseptik, iyileştirici ve hücre yenileyici özelliklerinin olduğu
kanıtlanmıştır. Aroma yağlarının kan dolaşımı ile lenf sistemine ulaştığı ve
hücreler arası sıvı yolu ile iyileşme sağladığı belirtilmiştir. Aromaterapideki
etki, başlıca koku yolu olan tractus olfactorius üzerinden limbik sistem ve
hipotalamusa kadar uzanan uyaranlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Literatürde
aromaterapinin insanlarda psikolojik ve zihinsel iyilik hali sağladığını bildiren
çalışmalar mevcuttur. Çalışmalar incelendiğinde aromaterapinin, duygudurum kontrolü, anksiyolitik, antidepresan, uyarılmışlık, öğrenme ve hafızanın
arttırılması, demansiyel hastalıklarda kognitif bozukluğun düzeltilmesi gibi
etkilere sahip olduğu görülmektedir.
Bu derlemede; aromaterapinin insan psikolojisi ve zihin işlevleri üzerine
etkilerinin tartışılması Amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aromaterapi, psikoloji, zihin.

PSYCHOLOGICAL AND MENTAL EFFECTS OF
AROMATHERAPY
Sakine AKTAŞ1, Neslihan SÜRMELİ2, Yaşar GÖZ3, Nizamettin GÜNBATAR4
1

Res. As., Yuzuncu Yıl University Medical Faculty, Department of Psychiatry

2

Res. As. Yuzuncu Yil University Van School of Health, Department of Nutrition and Dietetics

3

Prof. Dr., Yuzuncu Yıl University Van School of Health, Department of Nutrition and Dietetics

4

As. Prof. Dr., Yuzuncu Yıl University Van School of Health, Department of Nursing

Aromatherapy is a form of alternative therapy that is applied with essential oils or
plants that include these oils, with massage, compressing, bathing, and inhalation.
The oil essences obtained from the plants are many times more dense than the smell
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that the plants can give. Studies have shown that pure fatty acids have antiseptic,
healing and cell renewal properties. Aroma oils have been shown to reach the lymphatic system via blood circulation and to heal with fluid between the cells. The
effect in aromatherapy is mediated by stimuli extending from the major olfactory
tract tractus olfactorius to the limbic system and the hypothalamus. There are studies in the literature reporting that aromatherapy provides psychological and mental well-being in humans. When the studies are examined, aromatherapy appears to
have effects such as emotion-state control, anxiolytic, antidepressant, stimulation,
learning and memory enhancement, and cognitive impairment correction in demineral diseases.
In this review; it is aimed to examine effects of aromatherapy on human psychology
and mental functions.
Key words: Aromatherapy, mind, psychology,

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA TAMAMLAYICI BESİN
ÜRÜNLERİ VE BİTKİSEL ALTERNATİF TEDAVİLER
Arş. Gör. Neslihan SÜRMELİ¹*, Arş. Gör. Sakine Aktaş², Prof. Dr. Yaşar Göz³
¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Alternatif ve tamamlayıcı tedavileri tercih eden bireyler, kronik hastalıklarının
semptomlarını hafifletmek, yan etkileri azaltmak için bu seçeneklere
başvurmaktadırlar. Ülkemizde de son yıllarda alternatif tedavi Yöntemlerinin
ve bitkisel ürün kullanımlarının gittikçe arttığı bildirilmektedir. Bu derlemede
kardiyovasküler hastalıklarda tamamlayıcı besin ürünlerinin kullanımı ve bitkisel
alternatif tedaviler ile ilgili çalışmalar incelenecektir.
Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları özellikler kardiyovasküler hastalıklar
gibi kronik hastalıkların tedavilerinde, geleneksel ilaçlar ile birlikte kullanıldığında
yan etkilere neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda kardiyak hastalarda, bu
Yöntemlerin hem riskleri hem de pozitif etkileri tartışılmıştır.
Kardiyovasküler hastalıklarda tamamlayıcı besinlerin ve bitkisel ürünlerin tedaviye
yardımcı olarak yararlı olabileceğini düşündüren çalışmalar bulunmaktadır ancak
temel tedavi olarak kullanmak için net bir kanıt ve literatür bulunmamaktadır.
Bu hasta grubunda yaşamı tehdit edebilecek etkileşimlerine sebep olabileceği
için, özellikle bitkisel ilaçların kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Gelecekte
yapılacak kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler : Bitkisel tedavi, Kardiyovasküler, Tamamlayıcı Tıp
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COMPLEMENTARY NUTRITIONAL PRODUCTS AND HERBAL
ALTERNATIVE TREATMENTS IN CARDIOVASCULAR DISEASES
Res. Asst. Neslihan SÜRMELİ¹*, Res. Asst. Sakine Aktaş², Prof. Dr. Yaşar Göz³
¹Van Yüzüncü Yıl University School of Health, Department, Nutrition and Dietetic
Department
²Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Psychiatry Department,
¹Van Yüzüncü Yıl University School of Health, Department, Nutrition and Dietetic
Department
Recent years, in our country, it is reported that alternative treatment Methods and
herbal product usage are increasing. This review will focus on the use of complementary nutritional products and studies of alternative herbal therapies in cardiovascular diseases.
Complementary and alternative medical practices may cause side effects when used
in combination with traditional medicines in the treatment of chronic diseases such
as cardiovascular diseases. In cardiac patients, both the risks and the positive effects
of these Methods have been discussed.
There are studies suggesting that complementary nutrients and herbal products
may be useful as adjuncts to treatment in cardiovascular diseases but there is no clear evidence or literature to use it as a basic treatment. This patient group should be
very careful because of life-threatening interactions, especially in the use of herbal
medicines.
Key Words: Cardiovascular, Complementary Medicine, Herbal Treatment,

MÜZİK TERAPİYLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN HEMŞİRELİK
TEZLERİNİN İNCELENMESİ
Gül Ulay1 Öğr. Gör. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van S.Y.O. Hemşirelik Böl.
Dilek Baykal2 Öğr. Gör. Van Y.Y.Ü.; Rıdvan Akdoğan3 Arş. Gör. Van Y.Y.Ü.
Çalışmanın amacı ve kısa bir genel bilgi: Müziğin insanlardaki etkisinin çok
yönlü olması, tedavide kullanılmasına etkendir. Müzik terapisi, sağlık bakımında
gelişmiş ülkelerde gündemde bir Yöntemdir. Bu araştırma, Türkiye’de müzik
terapi konusundaki hemşirelik tezlerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmada verilerin toplanması için “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
Veri Tabanı” “müzik terapi” Anahtar Kelimelersiyle taranmıştır. Tarama sonunda
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1998-2017 yıllarında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda konu
ile ilgili yapılmış 20 tez belirlenmiş bu tezlere ulaşılmış ve değerlendirilmiştir.

Bulgular
Tezlerden 13’ü yüksek lisans, 7’si doktora düzeyinde yapılmıştır. 7 tez yetişkin
ve yaşlılarda; diğerleri yenidoğan çocuk ve adölesanda uygulanmıştır. Müzik
terapinin anksiyete, yaşam Bulguları ve ağrı durumuna etkisi değerlendirilmiştir.
Yapılan tezlerde müziğin etkisi genel anlamda olumlu bulunmuştur.

Sonuç
Müzik terapiyle ilgili hemşirelerin yaptığı çalışmalarda önemli ve pratiğe
dökülebilen Sonuçlar elde edilmiştir. Ülkemizde yapılacak çalışmalar için
hemşirelerin önü açılmalı ve desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Müzik terapi; hemşirelik; tez.

INVESTIGATION ON THE NURSING PROJECT IN TURKEY WITH
MUSIC THERAPY
The aim of the study and a brief overview: The impact on people’s music is very
versatile, is a factor to be used in treatment. Music therapy is a Method of health care
in developed countries is on the agenda. This study was conducted to determine the
nursing thesis on music therapy in Turkey.

Methods
The research in order to collect the data, “The National Council of Higher Education
Thesis Center Data Base” “music therapy” were screened with keywords. Browsing
Institute of Medical Sciences in 1998-2017 at the end of the year made 20 theses on
the subject Nursing Department determined to have reached this thesis and evaluated.

Findings
13 of the master’s thesis, 7 have been made to the doctoral level. 7 thesis adults and
the elderly; others have applied to newborn children and adolescents. Music therapy
anxiety, pain conditions and its effect on vital signs were assessed. The effect of music in the thesis have been found positive in general.

Result
The Results are important and can be put into practice in his studies of nurses about
music therapy was obtained. front of the nurses for the work to be done in our
country should be opened and supported.
Key words: Music therapy; nursing; thesis.
*Sorumlu yazar: gululay@yyu.edu.tr
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HASTALIKLARA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM VE BU BAĞLAMDA
YENİ BİR KAVRAM: KORUYUCU HASTANE
Dr. Murat Akdoğan1
Ethica Sağlık Grubu Başkanı, İstanbul, Türkiye

1

Hastalıklara karşı savaşmada koruyucu sağlık uygulamaları aslında en ucuz ve
kolay yoldur. Özellikle kronik hastalıklar ve genetik kökenli hastalıklar söz konusu
olduğunda tedavi masrafları hem hasta ve ailesi için hem de sigorta şirketleri
ya da devlet için çok ağır olmakta, bunun yanında ve daha da önemlisi yaşanan
psikolojik travmalar korkunç boyutlara ulaşmaktadır.
Koruyucu Hastane, hem geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mizaç
analizi Yöntemlerini, hem de genetiğin ve modern tıbbın son gelişmeleri ışığında
kişiye özgü genetik yapıyı ortaya koyarak kişiye özgü koruma ve gerekirse tedavi
etme imkânlarını kullanan bütüncül yaklaşımlı bir kurumsal kimlik taşıyacaktır.
Özetle Koruyucu Hastane; öncelik olarak toplum bireylerinin aşılama, sağlıklı
yaşama ve beslenme, geleneksel tıp, periyodik kontroller ve testler, eğitim
yoluyla normal sağlıklarının korunmasını sağlayan bir kurum olmakla birlikte,
bu koruyucu tedbirlerin her şeye rağmen yetersiz kaldığı durumlarda hastalık
durumunu tedavi edici birimleri de bünyesinde bulunduracaktır.

A NEW CONCEPT IN TERMS OF HOLISTIC MEDICINE:
PROTECTIVE HOSPITAL
Dr. Murat Akdoğan1
Chairman, Ethica Hospital Group, Istanbul, Turkey

1

In terms of fighting against diseases, protective paradigm is the cheapest and easiest way. In particular, treatment costs for chronic and genetic disorders are higher
for insurance companies and governments. More importantly, psychological traumas for these disorders are always at their peaks.
Protective or Preventive Hospital will have an institutional identity, which use both
personalized approaches of complementary medical practices and genomic structure analyses of modern medicine and Genetics.
In conclusion, Protective Hospital will primarily maintain normal health of individuals by vaccination, healthy living and diet, complementary and traditional medicine, periodic check-ups and tests and also education. In case of inability in protection
of the disease, these special institutions will also include the units to treat existing
problems of patients.
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KANTARON EKSTRESİYLE BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM
GELİŞİMİNİN İNHİBİSYONU
Ebru Çelik1, Halil Mahir Kaplan2, Ergin Şingirik2.
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D., Hatay.
ebruecelik@yahoo.com
1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji A.D., Adana.

2

Genel Bilgi/ Amaç
Bazal hücreli karsinom (BHK), dünya çapında en sık rastlanan cilt kanseridir.
Çoğu hastada, BHK standart cerrahi eksizyon ile tedavi edilebilir, ancak bazı
hastalar cerrahi prosedürleri tolere edemeyebilir. Bu nedenle cerrahi olmayan
tedaviler tercih edilmektedir. Bununla birlikte, bu tedavilerin hangisinin optimal
olduğuna dair bir fikir birliği olmadığı görülmektedir. Kantaron ‘‘Hypericum
perforatum’’(HP) bitkisinin biyolojik aktif içeriği vardır ve yerel halkın bazı
hastalıklarına karşı faydaları bulunmaktadır. Kantaron, programlanmış hücre
ölümü olarak bilinen apopitozise aracılık eden kaspaz-3, bax ve bcl-2 protein
düzeylerini ve aktivitelerini etkiler. Apopitotik yollar, kanserler, kemoterapötik
direnç ve kanser gelişimi için önemlidir. Ayrıca bazı çalışmalar antiinflamatuar
ajanların kanser için potansiyel bir hedef olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada,
BHK’deki kanser hücrelerinin HP ekstresi ile tedavisindeki kaspaz-3 aktivitesini
ve apopitoz mediatörleri olan; bax, bcl-2, wee1, gadd153, grp78, AIF
ekspresyonunu ve ayrıca inflamasyon mediatörleri olan; iNOS, COX2, cPLA2 ve
NFkB ekspresyonunu araştırmayı planladık.

Metod
BHK hücre dizilerinin kültürü yapıldı ve HP ekstresi ile tedavi edildi ve kaspaz-3
aktiviteleri ve bax, bcl-2, wee 1, gadd153, grp78, AIF ve iNOS, COX-2, cPLA2 ve
NFkB ekspresyonları kültür ortamında ELISA Yöntemi ile analiz edildi.

Bulgular
BHK hücrelerinin HP ekstresi ile tedavisinin kaspaz-3 aktivitesini ve bax, wee1,
gadd153, grp78 ve AIF ekspresyonunu arttırdığı, antiapopitotik protein olan bcl2’yi azalttığı tespit edildi. HP ekstresinin BHK’de iNOS, COX-2, cPLA2 ve NFkB’yi
azalttığı belirlendi.

Sonuç
Bu çalışmanın Bulguları, HP ekstresinin bazal hücreli karsinom gelişimini
önlemeye yardımcı olduğunu ve anti-inflamatuar etkisinin de bu tedaviyi
kolaylaştırdığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, kantaron, Hypericum perforatum,
apopitoz.
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INHIBITION OF BASAL CELL CARCINOMA DEVELOPMENT
WITH HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT
Background/ Objective
Basal cell carcinoma (BCC) is the most commonly diagnosed skin cancer worldwide.
In most patients, BCC can be treated with standard surgical excision, but some patients may not be able to tolerate surgical procedures. Therefore, non-surgical treatments are gaining prefer. However, there appears to be no consensus as to which of
these treatments are optimal. St. John’s worth ‘’Hypericum perforatum (HP)’’ plant
has biological active contents and is useful against some diseases for local people. The contents of St. John’s worth affects caspase-3, bax and bcl-2 protein which
mediate apoptosis is also known as programmed cell death levels and its activity.
Apoptotic pathways are important for cancers, chemotherapeutic resistance and
cancer development. Furthermore some studies reported that anti-inflammatory
agents are a potential target for cancer. For this reason we planned to investigate
activity of caspase-3 and expression of bax, bcl-2, wee 1, gadd153, grp78, AIF which
are apoptosis mediators and iNOS, COX-2, cPLA2 and NFkB which are inflammation
mediators in HP extract treated basal cell carcinoma cancer cells.

Method
Basal cell carcinoma cell lines were treated with HP extract and their activity of caspase-3and expression of bax, bcl-2, wee 1, gadd153, grp78, AIF, and iNOS, COX-2,
cPLA2 and NFkB will be analyzed with ELISA in culture.

Results
HP extract treatment increased activity of caspase-3 and expression of bax, wee 1
gadd153, grp78 and AIF decreased bcl-2 which is antiapoptotic protein. HP extract
also decreased iNOS, COX-2, cPLA2 and NFkB in basal carcinoma cells.

Conclusion
The findings of this study indicated that HP extract helped inhibiting basal cell carcinoma development and its anti-inflammatory effect also facilitated this treatment.
Keywords: Basal cell carcinoma, St. John’s worth, Hypericum perforatum, apoptosis.
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MAYIS ÇİÇEĞİ (DÜĞÜN ÇİÇEĞİ)’NE BAĞLI GELİŞEN
RANUNCULACEAE DERMATİTLİ OLGULAR
Ebru ÇELİK1, Filiz ERTEKİN2, Hasan Serdar TÜRKMEN3
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D., Hatay.
ebruecelik@yahoo.com
1

Batman Bölge Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Batman

2

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya
Kliniği, İstanbul.
3

ÖZET
Doğadaki bitkiler ile hazırlanan yapma ilaçlar, çeşitli hastalıkların tedavisi için
yüzyıllardır tüm dünyada kullanılmaktadır. Biz burada ülkemizde antiromatizmal
olarak bilinen, Mayıs Çiçeği (=Düğün Çiçeği=Ranunculaceae)’nin topikal
kulllanımına bağlı yanık benzeri büllöz lezyon ve skar gelişimi ile Sonuçlanan 3
olguyu sunmayı Amaçladık.
Ranunculaceae cinsi bitkilerin 600 kadar farklı türü mevcuttur. Şimdiye kadar
yapılan çalışmalarda bu cins bitkinin farklı türlerinde antibakteriyel, antifungal,
anti-inflamatuar ve analjezik özelliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak bu
bitki türlerinin çoğunun ciltte eritem ve bül oluşturduğu bildirilmektedir.
Bu bitkinin vezikül oluşturan öncü maddesi Ranunculin olup, bitkinin ezilmesiyle
glikozidik prekürsörden enzimatik olarak protoanemonin olarak adlandırılan
vezikül oluşumuna neden olan aktif bir madde salınmaktadır. Bu nedenle bitkinin
çiçek kısmı ezilerek hazırlanan yapma ilacın irritan etkisi daha güçlü olmaktadır.
Bilinçsizce uygulandığında bazen ölümle ya da kalıcı hasarla Sonuçlanan ciddi
yan etkiler meydana gelebilmektedir.
Biz bu olgu serisinde düğün çiçeğine bağlı oluşan fitokontakt dermatitin
yanık benzeri büllöz reaksiyon oluşturup, kalıcı skar ile Sonuçlandığını sizlerle
paylaşmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Ranunculaceae dermatiti, düğün çiçeği, mayıs çiçeği,fitokontakt dermatit
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RANUNCULACEAE DERMATITIS ASSOCIATED WITH MAY
FLOWER (RANUNCULACEAE BUTTERCUP)
ABSTRACT
The medicines prepared with the plants in the nature have been used all over the
world for centuries for the treatment of various diseases. We here in our country
known as antirheumatic, May Flower (Wedding Flower= Ranunculaceae Buttercup)’s various topical blistering burn-like lesion and resulting in the development
depends on the scar we aimed to present 3 cases.
About 600 varieties of Ranunculaceae species are available. Studies conducted up to
now have revealed antibacterial, antifungal, anti-inflammatory and analgesic properties in different species of this species. However, it has been reported that most of
these plant species produce erythema and blisters on the skin.
The vesicle-forming precursor of this plant is Ranunculin, which, upon crushing the
plant, releases an active substance which is enzymatically called the protoanemonin from the glycosidic precursor, which causes vesicle formation. For this reason,
the irritant effect of the herbal medicine prepared by crushing the flower part of the
plant is stronger.
When unconsciously applied, serious side effects can sometimes occur, resulting in
death or permanent damage.
We would like to share with you the fact that phytocontact dermatitis due to wedding flower in this case series creates burn-like bullous reaction and Results in permanent scarring.
Keywords: Ranunculaceae dermatitis,Ranunculaceae Buttercup, may flower, phytocontact dermatitis

LAZER AKUPUNKTUR
Dr. Murat TOPOĞLU1
1

Akupunktur Derneği Başkanı

Lazer: Light amplification by stimulated emission of radiation kelimelerinin
baş harflerini almıştır. İlk olarak temelleri 1917 de Albert Einstein tarafından
düşelenmiş,1961 de Maiman tarafından ilk lazer aleti yapılmıştır.
Son 20 yılda ise Lazerin akupunkturda kullanımı oldukça artmıştır. İğne acı
ve ağrıdan korkan hastalar için de oldukça iyi bir alternatif bir tedavi Yöntemi
olmuştur.
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Işık fotonlarının koharent, monokromatik ve dalga boyunun oldukça küçük
olması ile karakterizedir.
Hücre mitokondriumu tarafından oldukça iyi absorbe edilen lazer ışını hücre RNA
ve DNA sentezinin hızlandırması, ayrıca ATP sentezini artırarak hücre çoğalmasını
ve yenilenmesini de artırdığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

HİPNOZ VE HİPNOTERAPİNİN HASTALIKLAR ÜZERİNDE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Dilek Baykal1, Rıdvan Akdoğan2
Öğretim Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1

Arş. Gör. Y.Y.Ü. ; Gül Ulay Öğr. Gör. Y.Y.Ü.

2

Çalışmanın amacı ve kısa bir genel bilgi: Hipnoz ile tedavi Yöntemi olan
hipnoterapi, hastalıkların tedavilerinde asıl ya da yardımcı tedavi olarak
kullanılan bir Yöntemdir.Hipnoterapi, psikolojik olarak nitelendirilen sorunlardan
kurtulmanın mümkün olduğunu savunmaktadır.Bu araştırma, hipnoterapinin,
hastalıkların tedavisindeki etkisini ortaya koymayı Amaçlamıştır.

Yöntem
Araştırmada verilerin toplanması için döküman incelenmesi ve veri taraması ile
literatür taraması tekniği kullanılmıştır.

Bulgular
İncelenen çalışmalarda fobiler, panik atak, yeme bozuklukları, anksiyete,
bağımlılıkların tedavisi, psikolojik sıkıntılar, ağrılı hastalıklarda yetişkinlere,
çocuk hastalarda ise davranış sorunlarında hipnoterapinin etkisi incelenmiştir.
Araştırılan verilerde hipnoterapinin genel olarak olumlu Sonuç gösterdiği
görülmüştür.

Sonuç
Hipnozun ve hipnoterapinin daha çok psikolojik kökenli hastalıklara olumlu
yönde etki ettiği ve alternatif tıp Yöntemi olarak kullanılmasının faydalı olduğu
söylenebilir. Ülkemizde bu alandaki çalışmalara daha çok yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: hipnoz, hipnoterapi, bilinçaltı.
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INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF HYPNOSIS AND
HYPNOTERAPINE ON DISEASES
Dilek Baykal Lecturer Yüzüncü Yıl University
Rıdvan Akdoğan R. A. Y.Y.Ü. ; Gül Ulay Lecturer Y.Y.Ü.
Hypnotherapy, which is a Method of treatment with hypnosis, is a Method that is
used as a primary or adjunctive therapy in the treatment of diseases. Hypnotherapy
advocates that it is possible to get rid of psychological problems. The research aims
to reveal the effect of hypnotherapine in the treatment of diseases.

Method
In the data collection of the study, document examination and data scanning and
literature scanning technique are used.

Findings
The effects of hypnotherapine on behavior problems in children and adolescents
are investigated in the studies investigated, such as phobia, panic attacks, eating
disorders, anxiety, treatment of addictions, psychological distress, painful diseases
in adults. Hypnotherapine has generally shown positive Results in the studied data

Conclusion
It can be said that hypnosis and hypnotherapine have a positive effect on psychological diseases and it is useful to use it as an alternative medicine Method. In our
country there should be more work to be done in this area.
Key words: hypnosis, hypnotherapy, subconscious

TÜRKIYE’DE TÜBERKÜLOZ TEDAVISINDE GELENEKSEL
OLARAK KULLANILAN BITKILERIN ARAŞTIRILMASI
Gülbahar Özge Alim1, Nur Tan2, Kardelen Demircioğlu3, Mahmud Miski 4
1

Istanbul University, Department of Pharmacognosy, g.ozgealim@gmail.com

2

Istanbul University, Department of Pharmacognosy, nurtan@istanbul.edu.tr

3

Istanbul University, Department of Pharmacognosy, kardelendemircioglu@gmail.com

4

Istanbul University, Department of Pharmacognosy, mahmud.miski@istanbul.edu.tr

ÖZET
Tüberküloz (TB) dünya üzerinde en önemli ölüm nedenlerinden biridir.Sıklıkla
akciğerleri etkileyen tüberküloza Mycobacterium tuberculosis bakterisi neden
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olmaktadır. Bu çalışma, bitkiler üzerinde yapılan geleneksel araştırmaların
ve bilimsel çalışmalar arasındaki ilişkinin, yöresel kullanımlarını ne kadar
desteklediğini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tüberküloz
tedavisinde geleneksel olarak kullanılan tıbbi bitkiler derlenmiştir. Bu bitkilere
ilişkin bilimsel araştırmalar incelenmiş ve bu çalışmaya eklenen yöresel bilgiler
ile bilimsel Sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır. 42 taksondan 30’unun
yöre halkı tarafından kullanımları ile literatürdeki kullanımlarının örtüştüğü
saptanmıştır. Literatürdeki kullanımları ile uyuşmayan ve TB dışında farklı tıbbi
Amaçlarla kullanılan bitkilerin sayısı 4’tür. Literatür ile kısmen örtüşen, buna ek
olarak TB üzerine etkili farklı alanlarda da kullanımlarının kaydedildiği 5 bitkinin
mevcut olduğu saptanmıştır. Belirlenen bitkilerin 3’ü hakkında hiçbir literatür
bilgisine ulaşılamamıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda bitkilerin kimyasal
içeriği ve kullanımları hakkında ulaşılan bilgiler yeterli bulunmamakla birlikte,
bu konu ile ilgili çalışmaların arttırılması ve geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, Tüberküloz, Etnobotanik

A STUDY OF TRADITIONALLY USED PLANTS IN THE
TREATMENT OF TUBERCULOSIS IN TURKEY
ABSTRACT
Tuberculosis(TB) is one of the primary death causes on the earthface. Tuberculosis is
caused by Mycobacterium tuberculosis which is the often affect the lungs. This study
aimed to be identify determination of the traditional usage and relation between
scientific researches and their supportive effect on regional utilizations. In the study,
medicinal plants traditionally used against tuberculosis were compiled. Scientific researches on this plants have been examined and comparison between local knowledges and scientific Results added to this study. 30 of 42 taxa have already had the
same utilization as well traditional as literature.4 taxa of plants have different implementations rather than TB. 5 different taxa of plants have been determined same
with the literature. There are 3 of 42 taxa without any study about them previously.
Due to there are unsufficient scientific studies about their chemical content, usage
and activity mechanism, investigations should be improved according to the needs.
Key Words: Medicinal plant, Tuberculosis, Ethnobotany

1. Introductıon
Tuberculosis (TB) is one of the most primary death causes on the earthface. Tuberculosis is caused by a pathogen bacterium, Mycobacterium tuberculosis, which is
the most often affect the lungs (www.who.int, 2018). It is characterized by granulomatous and hypersensitivity in infected tissues, usually involving the lungs and
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sometimes some other organs (Hopwell et al). This study conducted to understand
the plants which are effective to Tuberculosis around Turkey. On the other hand, determination of the traditional usage and their relation between scientific researches
Aimed to be identified (Baytop, 1999; Alparslan and Tuzlacı 2006; WHO 2010).

2. Materıal and Methods
Traditionally used medicinal herbs against TB was compiled in this study and additionally their regional names, functional parts, usages, preparation Methods, manner of applications and implementation process were given. Along with this, scientific researches about these plants have been examined and comparison between
local knowledge and scientific Results added to this study.

3. Results and Conclusion
In this study, from 25 families 32 genus of plants and related with this totally 42 taxa
have been identified and14 of them had presented in the table below (Table 1). This
review compile to medicinal plants which are used traditionally against TB in Turkey.
The plants have been determined and compared with scientific studies. Due to there
are unsufficient scientific studies about their chemical content, usage and activity
mechanism, investigations should be improved according to the needs.
Table 1. Medicinal plants that used for the treatment of tuberculosis disease
Families and Plant Vernacular Names Chemical
species
Compounds

Using Parts

Traditional
Preparations/
Usages

Literature
compatible

Asteraceae
Onopordum
anatolicum
(Boiss.) Eig

Kangal dikeni
(Şenkardeş ,
2014).

Seeds and juice
from the trunk
(Şenkardeş,
2014).

It is used in the
tuberculosis
treatment
(Şenkardeş, 2014).

-

Brassicaceae
Brassica nigra L.

Hardal
2014).

Seeds (Sade,
2014).

It is used in the
tuberculosis
treatment. 70-80
grams of mustard
seeds per kilogram,
is eaten 1 sweet
spoon on an empty
stomach (Sade,
2014).

Brassicaceae
Brassica oleracea
L. var. capitata

Lahana, Beyaz
lahana, Kelem
(Sargın, 2013).

Seed and leaves
(Sargın, 2013).

Salad prepared
from fresh liver is
eaten regularly
for tuberculosis
treatment (Sargın,
2013).

-

(Sade, -

-

+
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Cupressaceae
Juniperus
oxycedrus L.
subsp. Oxycedrus

Ak ardıç, Andız,
Ardıç, Ardıç
dikeni, Bodur
ardıç, Katran
ardıcı, Kokar ardıç
(Baytop 2007;
Tuzlacı 2011;
Doğan, 2014).

Essential oil, resin
, sesquiterpenes,
phenol (Baytop
1999; Trease and
Ewans 2009).

Trunk, pine
cone and fixed
oil (Şenkardeş,
2014)

Decoction prepared +
from pine cones,
it used against the
shortness of breath
(Şenkardeş, 2014).

Fabaceae
Glycyrrhiza glabra
L.

Meyan, Payam,
Niyam balı
(Baytop, 2007),
Neyen, Oksanak
otu (Sargın, 2013).

Triterpene
saponins
steroller, flavon
derivatives,
izoflavonoids,
coumarin,
amylum,
mucilage, resin
(Şenkardeş,
2014)

Roots (Sargın,
2013).

Three cups of tea
+
(decoction) per day
from the root are
drunk for 1 month,
to clear the blood
and lungs (Sargın,
2013).

Hypericaceae
Hypericum
perforatum L.

Kantaron, Sarı
kantaron, Kanter
çiçeği, Sarıot,
Verem otu, Mide
otu, Binibirdelik
otu, kantül, (Aktan
2011).

Hypericin,
tannins, essential
oil, flavonoids,
biflavonoids
(Sarris et al.,
2011)

Herba, leaves
and branches
(Güneş, 2010;
Kızılarslan,
2008).

Decoction
of flowering
plant is used in
tuberculosis,
internal diseases
and cold (Aktan,
2011).

Myrtaceae
Myrtus communis
L. subsp.
Communis

Siyah mersin,
Mersin (Sargın,
2013; Gürdal
2010).

Essential oil,
tannins
(Gürdal, 2010).

Fruit , leaves,
essential oil
(Gürdal, 2010).

Tea obtained by
+
infusion from
leaves; it is used for
bronchitis, colds
and lung diseases
(Yiğit, 2014).

Pinaceae
Pinus nigra
J.F.Arnold

Akçam (Güneş
2010), Karaçam
(Ezer and Avcı
2004), (Sezik et
al. 2001), Çam,
karaçam, Çam
(Simsek et al.
2004)

-

-

It is used against
tuberculosis. It is
taken and grazed
from the tree
cortex and eaten.
(Güneş 2010).

+

Pinaceae
Pinus brutia Ten.
var. Brutia

Çam, Çam ağacı,
Kızılçam,Kızıl
kabuklu çam
(Sargın, 2013).

Resin, essential
oil (Gürdal,
2010).

Trunk cortex
(Güneş,2010).

Decoction of trunk
cortex is used in
tuberculosis and
cancer (Sargın,
2013).

+
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Plumbaginaceae
Acantholimon
acerosum (Willd.)
Boiss. var.
acerosum

Keven, Porsuk
(Arı 2014), Fızık,
Pişik geveni, At
geveni, Geven,
Çobanyastığı,
Domuz dikeni, Kar
geveni, Kirpi otu
(Yeşil, 2007).

Tannins,
naphtoquinone
derivatives,
quinone, (Yeşil,
2007).

Flower (Arı,
2014).

The flower part
of the plant is
put into boiling
water and waited
for 10 minutes.It
is consumed tea
from. It is used in
the tuberculosis
treatment (Arı,
2014).

Poaceae,
Gramineae,
Hordeum vulgare
L.

Arpa
(Karakurt,2014).

-

All parts of
plant (Karakurt,
2014).

Tea is used diuretic and tuberculosis
(Karakurt, 2014).

Rosaceae
Rosa canina L.

Kuşburnu,
Dikenbaşı,
Öküzgötü,
Köpekgülü,
Yabanigül
(Kızılarslan, 2008).

Coumarin,
Fruit and petals
anthocyanin ,
(Kızılarslan
flavonoid, tannin, 2008)
ascorbik acid,
pectin, şekerler,
fixed oil, essential
oil (Yeşil, 2007).

Decoction or
infusion of
fruits are used
for tuberculosis
(Kızılarslan. 2008).

+

Salicaceae
Kavak (Karakurt,
Populus tremula L. 2014).

-

Cortex, leaves
and gemma
(Karakurt,
2014).

It is used in the
tuberculosis
treatment
(Karakurt, 2014).

-

Urticaceae
Urtica dioica L.

Ca, K and salt
of salisilic
acid, histamin,
serotonin,
acetylcholine,
sitosteroller,
terpenes,
flavonoids,
lignans, essential
oil, cumarins,
ascorbic asid
(Baytop, 1999;
Gruenwald
et al. 2000;
Çubukçu et al
2002; Demirezer,
2007,2011;
Trease and Ewans
2009; WHO
2010).

Herba, leaves,
seeds and roots
(Mükemre,
2013).

The seeds of the
plant are mixed
with honey
and it is used in
the treatment
of respiratory
and pulmonary
diseases by eating
1 tablespoon a day
(Koyuncu, 2005).

+

Cızlağan, ,
Isırgan, Isırgan
otu (Şenkardeş
2014), Gezınk
(Mükemre 2013),
Deli eşek ısırganı,
Alaısırgan,
(Sargın, 2013;
Doğan, 2014).

-
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TÜRKIYE’DE TIROID HASTALIĞINA KARŞI KULLANILAN
GELENEKSEL TIBBI BITKILER
Fatma Memnune Eruçar*, Nur Tan, Mahmud Miski

ÖZET
Tiroid bezinin disfonksiyonu metabolik kontrolden sorumlu başlıca endokrin
hastalıklardan birisidir. Günümüzde tiroid hastalığı dünya çapında halk sağlığı
problemlerindendir.
Bu çalışma, tiroid hastalığının tedavisi için geleneksel olarak kullanılan tıbbi
bitkilerin etnobotanik incelenmesini ve literatür araştırmalarını içermektedir. Bu
derlemenin amacı tiroid hastalığı için etkili bitkilerin etnobotanik kullanımlarını
derlemek, bitkiler hakkında güncel bilgiler sağlamaktır. Türkiye’de tiroid
hastalığının tedavisi için geleneksel olarak kullanılan 35 bitkinin, 35 cinse ve 25
familyaya ait olduğu tespit edilmiştir.
Bu bitki türlerinin çoğunda yeterli bilimsel bilginin bulunmaması nedeni ile, iddia
edilen kullanımlarını doğrulamak için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.
Bu derleme, tiroid hastalıklarının tedavisinde yeni tıbbi ajanların keşfedilmesi
için yararlı bilgiler sağlaması yönünden önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, bitki, tiroid, guatr

MEDICINAL PLANTS USED TRADITIONALLY AGAINST
THYROID DISEASE IN TURKEY
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ABSTRACT
Dysfunction of thyroid gland is one of the major endocrine disease which is
responsible for metabolic control.Currently, thyroid diseaseis a serious public health
problem worldwide.
This study includes ethnobotanical survey of the medicinal plants which have been
used traditionally for the treatment of thyroid disease. The aim of this review is
tocompile ethnobotanical uses of effective plants for thyroid disease, provide an upto-date information about them.. 35 plant species of 35 genuses from 25 families
which have been used traditionally for the treatment of thyroid disease in Turkey
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were reported.
Due to the lack of sufficient scientific information on many of these plant species,
more clinical investigations are needed to confirm their alleged use.This review
may provide useful information for the discovery of novel medicinal agents for the
treatment of thyroid diseases.
Key Words: Ethnobotanical, herb, thyroid, goiter

1. Introductıon
Thyroid disease is one of the endocrine problem which is responsible for metabolic
control also gives risen to secondary problems such as tumor growth, nodule formation, or growth of the thyroid gland (who.int, 2018). Thyroid disease threatens every age
group thus it has been become a serious public health problem all around the world
(Aydin et al., 2014; Kapil, 2007). This study includes ethnobotanical survey of the medicinal herbs which have been used traditionally for the treatment of thyroid disease.

2. Materıal and Methods
Herbs used in the traditional medicine for thyroid disease were obtained from the ethnobotanical master and PhD thesis which were searched from https://tez.yok.gov.
tr/UlusalTezMerkezi/. Each herb was searched with this keywords, “thyroid”, “goiter”.
The family, plant species, vernacular and English names, using parts, traditional preparations of the traditional plants are gathered. All Databases were searched up to
Februrary 2018.

3. Results and Conclusion
35 plant species of 35 genuses from 25 families which have been used traditionally
for the treatment of thyroid disease in Turkey were investigated. 16 species of
them were reported in this edict (Table 1).
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Table 1. Medicinal plants that used for the treatment of thyroid disease
Families, Plant Species , Vernacular
Names, English Names, and Using Parts

Traditional Preparations / Usages

Families, Plant Species, Vernacular
Names, English Names, and Using Parts

Traditional Preparations / Usages

Amaranthaceae
Salicornia europaea L.
Glasswort, Common Glasswort,
Marsh Samphire, Chicken Claws, Sea
Asparagus, Sea Pickle, Deniz börülcesi,
Deniz fasülyesi
Young shoots and scapus
(Polat, 2010)

Fresh young shoots are eaten for goiter
(Polat, 2010)

Liliaceae
Allium scorodoprassum L. subsp.
rotundum (L.) Stearn
Wild Garlic, Leek, İt Soğanı, Silim
Soğanı
Leaves and seeds
(Altundağ, 2009)

Decoction of gemmas is used internally
for the treatment of goiter
(Altundağ, 2009)

Apiaceae
Anethum graveolens L.
Dill , Dere otu, tere otu
Leaves, branches, and seeds
(Sargın, 2013)

Fresh a bundle of aerial parts are used
for iodine deficiency in goiter disease
for 3-4 weeks
(Sargın, 2013)

Papaveraceae
Glaucium leiocarpum Boiss.
Lotus Sweetjuice, Övendere Lalesi
Flowers
(Çimen Oral, 2007)

Decoction and infusion of flowers are
used internally for the treatment of
goiter
(Çimen Oral, 2007)

Asteraceae Centaurea iberica
Iberian knapweed, Iberian Star-thistle,
Stirzerk, Sitirbelok, Çakıl diken, Pamuk
dikeni, Yabani Diken
Stem and leaves
(Gençay, 2007)

The first fresh leaves in the spring
are eaten wtih iodine salt for the
treatment of goiter
(Gençay, 2007)

Papaveraceae
Papaver lacerum M. Popov
Poppy, Haşhaş, Gelincik , Kara gelincik
Gemma
(Altundağ, 2009)

Gemmas are eaten for the treatment
of goiter
(Altundağ, 2009)

Brassicaceae/ Cruciferae
Lepidium sativum L.
Garden Cress, Tere, Tereotu, Oklubaş,
Toklubaşı, İyit, Sütlü ot
Leaves, seeds, and aerial parts
(Sargın, 2013)

Fruits are eaten for the treatment of
goiter
Seeds activate thyroid glands and are
eaten for goiter
(Altundağ, 2011)

Pinaceae
Pinus nigra subsp. pallasiana
Black Pine, Çam, Karaçam, Top Çam,
Top Çamı
Cones
(Sargın, 2013)

Green cones are boiled with water, 1-2
glass of warm or cold extract is drunk
for the treatment of goiter
(Koyuncu, 2005)

Brassicaceae
Nasturtium officinale L.
Watercress, Su Gêdimesi, Dere
Gêdimesi, Gêdime, Gadime, Kaz aya,
Gaz aya
Whole plant, aerial parts
(Bulut, 2008)

Infusion of aerial parts of Anthemis
tinctoria var. pallida, Mentha piperita,
Thymus sp., and seeds of Nasturtium
officinalis is used for goiter internally
(Demirci, 2010)

Polygonaceae
Rumex crispus L.
Curly Dock, İlibada, ilibada Otu, Eşek
İlibadası, Eşek-Kuzu Kulağı, Tefek
Roots, leaves, and flowers
(Bulut, 2008)

A glass of fruit infusion is drunk for one
week for the treatment of goiter
(Bulut, 2008)
Whole plant is boiled with water and
the poultice is wrapped to neck for the
treatment of goiter (Koyuncu, 2005)

Fabaceae
Lathyrus rotundifolius Willd. subsp.
miniatus
Round-Leaf Vetchling,
Persian
Everlasting Pea, Gülçiçeği, Gürül,
Hırıgürü
Leaves, aerial parts, and flowers
(Altundağ, 2009)

Fresh parts are eaten for the treatment
of goiter
(Altundağ, 2009)

Ranunculaceae
Ranunculus sericeus Banks et Sol.
Silky Buttercup, Sarı çiçek
Fresh aerial parts
(Doğan, 2014)

Decoction of aerial parts is used
internally for the treatment of goiter
(Doğan, 2014)

Lamiaceae
Teucrium chamaedrys
Wall Germander, Bojdank, Mayasıl
Otu, Mahmude Otu, Yavşan Otu,
Dermanıgisko, Kinin Otu, Kısa Mahmut
Otu, Erkurtaran, Kısacık Mahmut otu,
Meşecik, Yermeşesi, Yerpalamudu,
Basur Otu, Dalak Otu
Leaves and aerial parts
(Gençay, 2007)

A spoon of decoction of aerial parts
is drunk after being cooled every
morning before eating for the
treatment of goiter
(Gençay, 2007)

Salicaceae
Populus tremula L.
Aspen, Kavak
Bark, leaves, and gemma
(Karakurt, 2014)

Tea of plant is used for the treatment
of goiter
(Karakurt, 2014)

Leguminosae
Astragalus macrocephalus Willd.
Astragale, Sarı Yonca
Stems, roots, and leaves

Infusion of aerial parts is used
internally for the treatment of goiter
(Doğan, 2014)

Urticaceae
Urtica dioica L.
Common Nettle, Stinging Nettle,
Nettle, Great Stinging Nettle,
Isırganotu, Isırgan, Sırgan, Sirgan
Aerial parts, seeds, and leaves
(Kızılarslan, 2008)

Herb is boiled with water, the poultice
is wrapped to neck, the extract is drunk
for goiter
Powdered leaves or seeds are mixed
with honey, then the mixture is eaten
1 spoon before eating in the morning
for the treatment of goiter
(Karakurt, 2014)

554

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Due to the lack of sufficient scientific information on many of these plant species,
more clinical investigations are needed to confirm their alleged use. In conclusion,
the traditional plants which have not adequate clinical investigations could be a
good source for further in vivo/ in vitro and clinical researches. This might be useful
to development of new product for thyroid disease.
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PARKİNSONLU OLGUDA RİTMİK İŞİTSEL STİMÜLASYON
UYGULAMASININ YÜRÜYÜŞ ÜZERİNE ETKİSİ
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ÖZET
Giriş
Bazal ganglionların algılanan ritme göre spesifik bir cevap oluşturma özelliği, Parkinson
hastalarında ritmik işitsel stimülasyon (RİS) kullanma fikrini ortaya çıkarmıştır.
Çalışmamızın amacı Parkinson tanısı almış olguda ritmik işitsel stimülasyonun,
yürüyüşün zaman mesafe karakteristikleri üzerine anlık etkisini araştırmaktır.

Yöntem
RİS uygulaması öncesi hastanın yürüyüşünün zaman mesafe karakteristikleri
10 metrelik alanda yürütülerek değerlendirilirken fonksiyonel durumu Tinetti
Performansa Dayalı Yürüyüş Testi (TPDYT) ve Süreli Kalk Yürü Testi (SKYT) ile
değerlendirilmiştir. Hastanın normal kadansına ve kadansının %10 una ayarlanan
metronom ritmi, hem melodili hem de melodisiz şekilde kulaklık yardımıyla
hastaya dinletilerek, hastadan 10 metrelik alanda dört farklı RİS koşulu altında
yürümesi istenmiştir.

Bulgular
Uygulamaların sonucunda hastanın yürüyüş hızının %27,18, çift adım
uzunluğunun %4,27, kadansının ise %21,95’e kadar arttığı, en olumlu artışın
hastanın kadansının %10 una ayarlanan metronom ritminde olduğu, TPDYT ve
SKYT sonucunda ise herhangi bir değişim olmadığı görülmüştür.

Sonuç
RİS’in Parkinsonlu bireylerde yürüyüşün zaman-mesafe karakteristikleri üzerinde
pozitif yönde etkili olduğu bulunmuştur. İleride yapılacak çalışmada katılımcı
sayısının artırılması Amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, ritmik işitsel stimülasyon, yürüyüş
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EFFECT OF RHYTHMIC AUDITORY STIMULATION
IMPLEMENTATION ON PARKINSON’S CASE
ABSTRACT
Introduction
The ability of basal ganglia to produce a specific response to perceived rhythm reveals the idea of using rhythmic auditory stimulation (RAS) in Parkinson’s patients.
The aim of our study is to investigate the instantaneous effect of rhythmic auditory
stimulation on gait temporo-spatial characteristics in the case with Parkinsonian
diagnosis.

Method
The temporo-spatial characteristics of the patient prior to RAS were evaluated by
walking on a 10-meter field. The functional status of the patient was assessed by the
Tinetti Performance Based Walking Test (TPBWT) and the Time Up Go Test (TUG).
The metronome rhythm, both melodic and non-melodic, adjusted to the patient’s
normal cadence and 10% of patient’s cadence. Walking with listening under this
four different RAS conditions on the 10 meters field it was desired from the patient.

Results
As a result of the applications, it was observed that the walking speed of the patient
increased by 27.18%, the stride length increased by 4.27%, the cadence increased
by 21.95%, the most positive increase is in the metronome rhythm set to 10% of the
patient’s cadence and there was no change in TPBWT and TUG Results.

Conclusion
RAS has been found to be effective in positively on walking time-distance characteristics in Parkinsonian individuals. It is aimed to increase the number of participants
in future work
Keywords: Parkinson disease, rhythmic auditory stimulation, gait
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BİBERİYE (ROSMARINUS OFFICINALIS)
Dr. Durmuş Ali ASLANLAR, Dr. Tarık ACAR
Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi (ESCOP) biberiye liflerini karaciğer ve safra
fonksiyonlarını iyileştirmede ve dispeptik şikâyetleri tedavi etmek için dâhilen,
romatizmal şartlar ve periferal dolaşım bozukluklarında adjuvan tedavi olarak
ve yara iyileşmesini artırmak için hafif antiseptik olarak haricen kullanımını
önermektedir.

Farmakolojik Etkileri
Biberiye yağının in vitro antibakteriyel ve antifungal etkileri bildirilmiştir.
Kurutulmuş %95’lik etanol ekstraktı (2– 100 mg/ml) Herpes simplex’in tip 2 plak
oluşumunu konsatrasyona bağımlı olarak in vitro %2-100 kadar inhibe etmiştir.

Advers Etkileri ve Kontrendikasyonları
Biberiye insan cildine uygulandığında tahriş etmemektedir ancak dilüe edilmeden
tavşan cildine uygulandığında irritan etki gösterir. Biberiye %20-50 arasında
kâfur içerir, kâfurun yeterli miktarda oral alımı epileptiform konvülsiyonlara
neden olabilir.

İlaç Etkileşimi
Biberiye ile sefuroksim kombinasyonu metisilin rezistan Staphylococcus aureus
MİK’inde azalma ile sinerjistik aktivite göstermektedir. Biberiye ekstraktı,
P-glikoprotein (P-gp) eksprese eden ilaç rezistan MCF-7 insan meme kanseri
hücrelerinde doksorubisin ve vinblastin gibi kemoterapötik ajanların hücre
içinde birikimini artırmaktadır

TARÇIN VE DİYABET HASTALIĞI İLİŞKİSİ
Arş. Gör Elif ADANUR UZUNLAR
Yıllar boyunca diyabet tedavisi için bitkisel ürünleri kullanmaya yönelik birçok
Girişimde bulunulmuştur. En çok çalışılan hipoglisemik bitkisel ürünler içinde,
tarçın şüphesiz bilim çevreleri tarafından büyük ilgi görmektedir.
İn vitro ve in vivo kanıtlar, tarçının insülin duyarlılığını ve glisemik kontrolü
geliştirmede yarar sağlayabileceğini göstermektedir. Genellikle standart
hipoglisemik ilaçlar veya diğer yaşam tarzı tedavileri ile kombinasyon halinde
kullanıldığında, tarçının oral tüketimi veya suplemantasyonu, açlık plazma
glukozu ve hemoglobin A1c üzerinde olumlu etkiler ile trigliserit, toplam
kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerinde azalma ve HDL kolesterol düzeylerinde
artış ile ilişkilendirilmiştir.
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Kullanılan bitkinin kısımları esas olarak sinnamaldehid, öjenol ve kumarin içeren,
kurutulmuş kabuklardır. Tarçının kan şekeri üzerindeki etkilerinin, aktif bileşeni
olan sinnamaldehid’ten kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Sinnamaldehidin bu
etkisini, insülin salınımını düzenleyerek, insülinin duyarlılığını ve kullanımını
arttırarak ve protein-tirozin fosfataz 1B regülasyonunda rol alarak göstermektedir.

TEKRARLAYAN TÜP BEBEK BAŞARISIZLIĞINDA
AKUPUNKTUR ETKİLİ MİDİR?
Hakan Çoksüer
Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

Amaç
Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, 40 yaşın altında en az üç kez iyi kaliteli embriyo
transferine rağmen klinik gebelik elde edilememesidir. Bu çalışmada Amaç
Tekrarlayan tüp başarısızlığı olan hastalarda akupunktur etkisini araştırmaktır.

Yöntem
Çalışmaya 40 yaş altı en az 3 kere tüp bebek başarısızlığı yaşamış kadınlara
akupunktur uygulanan çalışma grubu ve akupunktur uygulanmayan kontrol
grubu yapıldı.
Çalışma grubuna, embriyo transfer öncesi 30 dakika ve 30 dakika sonrası
akupunktur uygulandı. SP-8, SP-10, LR-3, Ren-4, DU-20, KD-3, ST-36, SP-6 ve
Shenmen noktasına akupunktur uygulandı. implantasyon oranları, klinik ve
kimyasal gebelik oranları, abortus ve ektopik gebelik oranları karşılaştırıldı.

Bulgular
Akupunktur uygulanan grupta implantasyon oranları, klinik ve kimyasal gebelik
oranları açısından istatistiki olarak anlamlı derecede artış tespit edilmiştir
(p<0.05). Abortus ve ektopik gebelik oranları açısından fark saptanmamıştır.

Sonuç
Akupunktur uygulaması, implantasyon oranları, klinik ve kimyasal gebelik
oranlarını arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, akupunktur, gebelik
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IS ACUPUNCTURE EFFECTIVE IN RECURRENT IVF FAILURE?
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
Recurrent IVF failure is the inability to achieve clinical pregnancy despite the transfer
of a good quality embryo at least three times under the age of 40 years. The purpose
of this study is to investigate the effect of acupuncture in patients with recurrent IVF
failure.

Method
The subjects of the study were composed of women who had experienced IVF failure
at least 3 times under the age of 40 years and they were divided into two groups: the
acupuncture-applied study group and acupuncture-free control group.
Acupuncture was applied to SP-8, SP-10, LR-3, Ren-4, DU-20, KD-3, ST-36, SP-6 and
Shen Men points of the study group for 30 minutes before and after embryo transfer.
Their implantation rates, clinical and chemical pregnancy rates, abortus and ectopic
pregnancy rates were compared.

Results
There was a statistically significant increase in implantation rates, clinical and chemical pregnancy rates in the acupuncture-applied study group (p <0.05). There was
no difference between the groups in terms of abortus and ectopic pregnancy rates

Conclusion
Acupuncture application increases implantation rates, clinical and chemical pregnancy rates.
Key Words: Recurrent IVF failure, acupuncture, pregnancy

TÜP BEBEK UYGULAMASINDA DONDURULMUŞ EMBRİYO
TRANSFERİNDE PRP TEDAVİSİNİN GEBELİK ÜZERİNE ETKİSİ
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

1

Amaç
Bu çalışmada Amaç, tüp bebek uygulamasında dondurulmuş embriyo
transferinde trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazma (PRP) tedavisinin
gebelik şansını arttırıp arttırmadığını saptamaktır.
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Yöntem
Tüp bebek uygulamasında dondurulmuş embriyo transferinde PRP uygulanan
çalışma grubu ve PRP uygulanmayan kontrol grubu olarak ayrıldı. PRP
Yönteminde hastadan 10 cc kan alınarak santrifüj edilir. PRP tedavisinde elde
edilen serumdan 1 mL, embriyo transferinden 48 saat önce uterus içine kateter
yardımıyla PRP serumu enjekte edildi. Canlı doğum, klinik doğum, abortus ve dış
gebelik oranları karşılaştırıldı.

Bulgular
PRP uygulanan hastalarda uygulanmayanlara göre canlı doğum ve klinik doğum
oranları istatistiksel olarak önemli derecede arttığı saptanmıştır. (p<0.05) Abortus
ve dış gebelik oranları açısından fark saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç
tüp bebek uygulamasında dondurulmuş embriyo transferi öncesinde PRP
uygulaması doğum oranlarının arttırabilir.
Anahtar Kelimeler:Dondurulmuş embriyo transferi, PRP, canlı doğum

THE EFFECT OF PRP TREATMENT ON PREGNANCY IN FROZEN
EMBRYO TRANSFER IN IVF
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
The aim of this study is to determine whether thrombocyte-enriched plasma (PRP)
treatment in embryo transfer for in vitro fertilization enhances pregnancy chances.

Method
In the in vitro fertilization procedure, the subjects were divided into two groups: the
study group in which PRP was applied in frozen embryo transfer and the control
group in which PRP was not administered. In the PRP Method, 10 cc of blood was
taken from the patient and centrifuged. 1 mL PRP serum obtained from the PRP treatment was injected into the uterus by catheter 48 hours before the embryo transfer.
Live birth, clinical birth, abortus and ectopic pregnancy rates compared.

Results
There was a statistically significant increase in live birth and clinical birth rates in
the study group compared to the control group (p<0.05). There was no difference in
terms of abortus and ectopic pregnancy (p>0.05).
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Conclusion
PRP application before embryo transfer in frozen embryo in vitro can increase birth
rates.
Key Words: Frozen embryo transfer, PRP, live birth

DÜŞÜK OVER REZERVİ OLAN HASTALARDA AKUPUNKTUR
TEDAVİSİ İLE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE GEBELİK ŞANSI
ARTAR MI?
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

1

Amaç
Düşük over rezervi, İlerleyen yaş ile birlikte oosit havuzunun azalmasıdır. Düşük
over rezervi olan hastalarda akupunktur tedavisinin tüp bebek tedavisiyle
gebelik şansını arttırıp arttırmadığını araştırmaktır.

Yöntem
Düşük over rezervi olan hastalarda akupunktur uygulanan çalışma grubuna, tüp
bebek tedavisine başlarken, yumurta alındığı gün ve embriyo transfer öncesi
akupunktur uygulandı. CV 6, KI 13, PC 6, LR 3, KI 3, SP 8, GV 20 ve kulak akupunkturu
ile Uterus, Endokrin ve Shenmen noktalarına akupunktur uygulandı. Yumurta
kalitesi, yumurta sayısı ve canlı doğum oranları karşılaştırıldı.

Bulgular
Çalışma grubunda kontrol grubuna göre yumurta kalitesi, yumurta sayısının ve
canlı doğum oranları istatistiksel olarak önemli derecede arttığı saptanmıştır.
(p<0.05)

Sonuç
Düşük over rezervi olan hastalarda akupunktur tedavisiyle hem yumurta
kalitesinde iyileşme görüldüğü ve buna bağlı olarak ta canlı doğum oranlarının
arttığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düşük over rezervi, Akupunktur, yumurta kalitesi, canlı doğum
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DOES THE CHANCE OF PREGNANCY IN IVF TREATMENT
INCREASE WITH ACUPUNCTURE TREATMENT IN PATIENTS
WİTH LOW OVARIAN RESERVE?
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
Low ovarian reserve is a decrease in the oocyte pool with advancing age. This study
aims to investigate whether acupuncture treatment increases the chance of pregnancy with in vitro fertilization in patients with low ovarian reserve.

Method
When starting the IVF treatment, on the day the egg was taken and before embryo
transfer, acupuncture was applied to the patients with low ovarian reserve in the
study group to whom acupuncture had been applied. Acupuncture points were CV 6,
KI 13, PC 6, LR 3, KI 3, SP 8, GV 20 and Uterus, Endocrine and Shen Men points with ear
acupuncture. The egg quality, number of eggs and live birth rates were compared.

Results
It was determined that compared to the control group, egg quality, number of eggs
and live birth rates in the study group increased statistically significantly (p<0.05).

Conclusion
It was determined that in patients with low ovarian reserve, acupuncture treatment
improved both egg quality and consequently increased live birth rates.
Key Words: Low ovarian reserve, Acupuncture, egg quality, live birt

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ, ADET DÜZENSİZLİĞİNDE İLAÇ
TEDAVİSİNE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

1

Amaç
Adet düzensizliği genç kadınlarda sık görülen bir problemdir. Bu çalışmada Amaç
akupunktur tedavisinin adet düzeni üzerine etkisi olup olmadığını araştırmaktır.
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Yöntem
Adet düzensizliği olan akupunktur uygulanan çalışma grubu ile oral kontraseptif
kullanan kontrol grubu karşılaştırıldı. Akupunktur noktaları olarak LU 7, KI 6, CV
4, KI 3, LR 3 ve kulakta; uterus, endokrin ve shenmen noktaları kullanıldı. Haftada
2 defa akupunktur uygulandı.

Bulgular
Adet düzensizliği olan akupunktur uygulanan çalışma grubu ile kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında adet düzeninin ve adet kanama miktarının anlamlı derecede
iyileştiği saptanmıştır (p<0.05)

Sonuç
Adet düzensizliği olan hastalarda sıklıkla yan etkileri fazla olan doğum kontrol
ilacı kullanılmaktadır. Fakat Akupunktur tedavisi ile hem yan etkisi olmaması ve
adet düzenini iyileştirmesi nedeniyle doğum kontrol ilacına alternatif bir tedavi
olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, adet düzensizliği

CAN ACUPUNCTURE TREATMENT BE AN ALTERNATIVE TO
DRUG TREATMENT IN MENSTRUAL IRREGULARITY?
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
Menstrual irregularity is a common problem in young women. The purpose of this
study is to investigate whether acupuncture treatment has an effect on the menstrual cycle.

Method
The used oral contraceptives control group was compared with the study group with
menstrual irregularity to whom acupuncture was applied. Acupuncture points were
LU 7, KI 6, CV 4, KI 3, LR 3 and at the ear; uterus, endocrine, and Shen Men points.
Acupuncture was applied twice a week.

Results
When compared with the control group, it was determined that menstrual cycle and
the amount of menstrual bleeding were significantly improved in the study group
with menstrual irregularity to whom acupuncture was applied (p<0.05).
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Conclusion
Contraceptives with a lot of side effects are often used in patients with menstrual
irregularities. However, acupuncture therapy can be an alternative treatment to the
contraceptives because it improves menstrual regulation and has no side effects.
Key Words: acupuncture, menstrual irregularity

AKUPUNKTUR POLİKİSTİK OVER SENDROM TEDAVİSİNDE
FAYDALI MIDIR?
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

1

Amaç
Polikistik over sendromu, hiperandrogenizmin en sık sebebi olup, reprodüktif
çağdaki kadınların %4-12’sinde görülen çok yaygın bir hastalıktır. Bu çalışmada
Amaç polikistik over sendromu olan kadınlarda akupunktur tedavisini
araştırmaktır.

Yöntem
Polikistik over tanısı konan hastaların çalışma grubuna akupunktur uygulandı.
Hastaların klinik Bulguları (adet düzensizliği ve hirsutismus), vücut kitle indeksi
ve laboratuar Bulguları (hiperandrojenizm, insülin direnci ve lipid profili )
karşılaştırıldı. Çalışma grubuna kulakta lateralite, agresyon, shenmen, stomach
noktalarına uygulama yapılmıştır. Vücutta ise LI–49, LI–11, P6, St 25, St 36, St
44, Liv 3, kullanılmıştır. Haftada 1 defa akupunktur uygulanarak 3 ay tedavi
uygulanmıştır.

Bulgular
Akupunktur uygulanan çalışma grubunda adet düzensizliği ve hirsutismus
açısından anlamlı düzelme olduğu , vücut kitle indeksinin azaldığı ve laboratuar
Bulguları açısından istatistiksel olarak anlamlı düzelme olduğu saptandı (p<0.05)

Sonuç
Akupunktur tedavisi, Polikistik over sendromunda vücutta metabolik
değişiklikleri düzelterek hastalarda jinekolojik şikayetleri azaltır.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, polikistik over sendromu
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IS ACUPUNCTURE USEFUL IN POLYCYSTIC OVARIAN
SYNDROME TREATMENT?
Hakan Çoksüer1
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
Polycystic ovarian syndrome is the most common cause of hyperandrogenism and
is a very common disease seen in 4-12% of women in their reproductive age. The
aim of this study is to investigate acupuncture treatment in women with polycystic
ovarian syndrome.

Method
Acupuncture was applied to the study group diagnosed as polycystic ovarian. Their
clinical findings (menstrual irregularity and hirsutismus), body mass index and laboratory findings (hyperandrogenism, insulin resistance and lipid profile) were compared. Acupuncture was applied to the study group at laterality, aggression, shen men,
stomach points at the ear and LI-49, LI-11, P6, St 25, St 36, St 44, Liv 3 points in the
body. Acupuncture continued once a week for 3 months.

Results
It was determined that there was a significant improvement in menstrual irregularity and hirsutismus, a decrease in body mass index and a statistically significant
improvement in laboratory findings in the study group to whom acupuncture was
applied (p<0.05).

Conclusion
Acupuncture treatment reduces gynecological complaints in patients by restoring
metabolic changes in the body in Polycystic ovarian syndrome.
Key words: Acupuncture, Polycystic ovarian syndrome

ELEKTROAKUPUNKTUR İLE POLİOMYELİT SEKELLİ
HASTANIN TEDAVİSİ
Ayten Yılmaz 1, Ekrem Yılmaz 1, Ayhan Kamanlı2
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Merkezi, Sakarya draytenyilmaz@mynet.com, drekremyilmaz@hotmail.com

1

Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya akamanli@hotmail.com
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ÖZET
Poliomyelit merkezi sinir sistemi motor nöronlarının etkilendiği, poliovirüsünün
neden olduğu enfeksiyöz bir hastalıktır. Görülen vakaların %1’den az kısmında
motor kayıplar söz konusudur. Kısmi yâda tam felçler özellikle alt ekstremitelerde
görülebilmektedir. Bu çalışmada poliomyelit sekelli hastanın geleneksel
tamamlayıcı tıp Yöntemlerinden biri olan elektroakupunkturla tedavi edilerek
yürüme paterninin düzeltilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.
Altmış yaşında kadın hasta sol alt ekstremite monoparezik 7 cm kısalık mevcuttur.
Parmak ucunu sürükleyerek yürüyen hastanın eklem hareket açıklığı(ROM)
açık, kas kuvvetleri 2/5-3/5 kuvvetinde, yürüme sola eğimli idi. Merkezimizde
nabız ve dil muayenesiyle değerlendirildi. Dalak, mide, safra kesesi, böbrek
enerji dengesizliği tespit edildi. Sp6,9-St32,34-Gb39,40-K3-Liv2 noktalarına 7
gün arayla 13 seans elektroakupunktur uygulandı. Tedavi sonrası vizüel analog
skalasında ağrının 72 mm’den 30 mm’ye, uyku bozukluğunun 60 mm’den 20
mm ‘ye gerilediği görüldü. Polio sekelli hastalarda etkilenmiş ekstremiteye
elektroakupunktur uygulanmasıyla fonksiyonlarda minimal de olsa değişiklik
olabileceği, hastanın kendisini daha iyi hissedebileceği ve yürüme paterninin
düzelmesine katkısı olabileceği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel tamamlayıcı tıp, elektroakupunktur, poliomyelit

ELECTROACUPUNCTURAL TREATMENT OF PATIENT WHO
HAS SEQUELE OF POLYOMYELITE
ABSTRACT
Poliomyelitis is infectious disease affects central-nervous-system’s motor neurons by
poliovirus.Lack of motor actions is seen less than 1% among case reports.It is shown
that partial/whole paresis can appear especially in lower extremities.The aim of that
study is treatment of patient’s sequelae of poliomyelitis as improving life quality and
fixing walking pattern by electroacupuncture. Sixty years-old female patient has
monoparesis and 7cm shortness in her lower left extremity.She was scuffing her tiptoe, range of motion’s was open, muscle strength were 2/5-3/5 and while walking
she was leaning on side.Her pulse and tongue examination was performed in our
clinic.Energy imbalance of spleen,stomach,gall bladder and kidney was determined.
Electroacupuncture was applied for 13-sessions at point of Sp6,9-St32,34- Gb39,40K3-Liv2,7-day intermittently.After treatment,pain decreased from 72mm to 30mm
and somnipathy decreased from 60mm to 20mm at visual-analog-scale. It is concluded that minimally change can be possible at patients’ functions,increased feeling
of wellbeing and contribute to their walking pattern by electroacupuncture.
Key Words: Traditional complementary medicine, electroacupuncture, poliomyelitis.
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1.Giriş
Poliomyelit merkezi sinir sisteminin motor nöronlarının etkilendiği, poliovirüsün
neden olduğu enfeksiyöz bir hastalıktır. Görülen vakaların %1’den az kısmında
motor kayıplar söz konusudur (cdc.gov, 2016). Kısmi ya da tam felçler özellikle
alt ekstremitelerde görülebilmektedir (Mehndiratta MM, 2014). Bu çalışmada
poliomyelit sekelli hastaların geleneksel tamamlayıcı tıp Yöntemlerinden biri
olan akupunkturla tedavi edilerek yürüme paterninin düzeltilmesi ve yaşam
kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

2.Olgu
60 yaşında kadın hasta F.Ö. sol alt ekstremite monoparetik ve 7 cm kısalık
mevcuttur. Parmak ucunu sürükleyerek yürüyen hastanın alt ekstremitede eklem
hareket açıklıkları açık, kas kuvvetleri 2/5 - 3/5 kuvvetinde, yürüme sola kalçadan
tüm gövde eğimli idi.
Merkezimizde nabız ve dil muayenesi ile değerlendirildi. Dalak, mide, safra kesesi,
böbrek enerji dengesizliği tespit edildi. Planlanan Sp6,9 - St32,34 - Gb39,40 - K3
- Liv2 noktalarına, 7 gün arayla 13 seans elektroakupunktur uygulandı. Tedavi
sonrası vizüel analog skalasında ağrı derecesinin 72 mm’den 30 mm’ye, uyku
bozukluğunun 60 mm’den 20 mm’ye düştüğü görüldü.
Kas kuvvetlerinde çok önemli bir değişiklik görülmemesine rağmen, hastanın
günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız ve istekli olduğu, aynı zamanda
yürüme paterninin de eskisine göre daha düzgünleştiği ve duygu durumunun
olumlu etkilendiği gözlendi (Şekil 1-2).

Şekil 1-2. Olgunun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Kas Testi Sonuçları
568

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

3.Tartışma
Poliomyelit ya da paretik diğer hastalıklar alt ektremitelerde yürüme paterninin
bozulmasının yansıra hastanın genel algı ve yaşam kalitesini etkileyerek gerek
uyku gerekse motivasyon bozukluklarına da neden olabilmektedir. Bu olgumuzda
görüldüğü üzere akupunktur tedavisi kas kuvvetlerini çok artırmasa da nöronal
yapıların etkilenmesi ile pek çok olumlu Sonuçlar getirebilmektedir. Geleneksel
Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri genel olarak düzenleyici, dengeleyici, destekleyici
ve tamamlayıcı uygulamalardır. Bu tür çalışmaların artırılması elektroakupunktur
tedavisinin bu konudaki kullanımını da artırabilir.

4.Sonuç
Poliomyelit sekelli hastalarda etkilenmiş ekstremiteye elektroakupunktur
uygulaması ile fonksiyonlarda minimal de olsa değişiklik olabileceği, hastanın
kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabileceği ve yürüme paterninin düzelmesine
katkısı olabileceği gözlemlenmiştir.

KAYNAKLAR
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html, (15.11.2016)
Mehndiratta MM (2014), ‘Poliomyelitis: historical facts, epidemiology,
and current challenges in eradication’ Neurohospitalist 4(4): 223–
9.10.1177/1941874414533352

LİKOPEN HİPERKOLESTEROLEMİK SIÇANLARDA DDAH,
VASPİN, VİSFATİN, SİNYAL YOLAKLARININ MODÜLASYONU
İLE ENDOTEL DİSFONKSİYONU, İNFLAMASYON VE
ATEROSKLEROZU AZALTIR.
Gülnur ASLAN1, Kazım SAHİN1, Dilşad SEZGİN1, Engin SAHNA1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ve Veteriner Fakültesi Beslenme
Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
1

Lipid profili, oksidatif stres ve nitrik oksit biyoyararlanımı değişiklikleri ile
karakterize hiperkolesterolemi, ateroskleroz ve hepatik hastalıklar için önemli
risk faktörüdür. Kırmızı pigmentli bir karotenoid olan likopen, serbest radikalleri
nötralize ederek endotel fonksiyonu iyileştirir ve inflamatuvar hasarı zayıflatır.
Bu çalışmada, hiperkolesterolemide, likopenin karaciğer dokusundaki ADMA
metabolizatörü DDAH, proinflamatuar visfatin ve antiaterosklerotik vaspin
düzeylerine etkisinin araştırılması Amaçlanmıştır.
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Sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n:7). Kontrol grubu normal diyetle beslenirken, likopen
grubuna standart diyet+10 mg/kg/gün likopen, hiperkolesterolemi grubuna
8 hafta boyunca %2 kolesterol ve %0.5 kolik asit içeren kolesterol diyeti,
hiperkolesterolemi+likopen grubuna ise kolesterol diyeti+10 mg/kg/gün likopen
eşzamanlı olarak verildi. Doku DDAH, visfatin ve vaspin düzeyleri Western-Blot
Yöntemiyle belirlendi.
Hiperkolesterolemik diyet ile DDAH ve vaspin düzeyleri anlamlı azalırken
(%54,59, %41,14), visfatin düzeyi arttı. Likopen tedavisi ile hiperkolesterolemi
grubuna göre DDAH ve vaspin düzeylerinde artış görüldü (%52,34, %38,46).
Kontrol gruplarında likopen uygulaması anlamlı değişiklik oluşturmadı.
Likopen, hiperkolesterolemiye bağlı hepatik hasarda koruyucu rol oynayabilir.
Anahtar Kelimeler: likopen, DDAH, vaspin, visfatin, hiperkolesterolemi

LYCOPENE ATTENUATES ENDOTHELIAL DYSFUNCTION,
INFLAMMATION AND ATHEROSCLEROSIS BY MODULATION
OF DDAH, VASPIN, VISFATIN, SIGNALING PATHWAYS IN
HYPERCHOLESTEROLEMIA RATS
Gülnur ASLAN1, Kazım SAHİN1, Dilşad SEZGİN1, Engin SAHNA1
Fırat University Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology and
Veterinary Medicine, Department of Nutritional Diseases, Elazig
1

Hypercholesterolemia, characterized by nitricoxide bioavailability, lipid profile and
oxidative stres changes, is an the important risk factor for atherosclerosis and hepatic diseases. Lycopene, a red pigmented carotenoid, neutralizes free radicals, improves endothelial function and reduces inflammatory damage. In this study, it was
aimed to investigate the effects of lycopene on hypercholesterolaemia, DDAH, the
enzyme that cleaves ADMA, proinflammatory visfatin and antiatherosclerotic vaspin levels in liver tissue.
Rats were divided into 4 groups (n:7). While control group was fed with normal diet,
lycopene group received standard diet+ lycopene 10 mg/kg/day. Other groups were
fed with %2 cholesterol and %0.5 cholic acid diet to develop hypercholesterolemia
for 8 weeks. Lycopene 10 mg/kg/day was administrated concurrently with cholesterol. The tissue DDAH, vaspin and visfatin levels were detected by Western-Blot
While DDAH and vaspin levels were decreased with hypercholesterolemic diet significantly (54.59%, 41.14%), visfatin level increased. There was an increase in DDAH and
vaspin levels (52,34%, 38,46%) with lycopene treatment compared to hypercholesterolemia group. Lycopene administration did not significantly change in control groups.
Lycopene can play a protective role in hypercholesterolemia induced hepatic damage.
Key words: lycopene, DDAH, vaspin, visfatin, hypercholesterolemia
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MULTİPL SKLEROZLU BİR OLGUDA AKUPUNKTUR ETKİLERİ
Uz.Dr. Belkız BERNA KÜLAH1, Prof. Dr. Cemal Çevik2
1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH
Biyokimya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2

ÖZET
Multipl Skleroz sinir sistemini etkileyen demiyelinizasyonla karakterize ciddi
otoimmün bir hastalıktır. On yıldır MS tanısı ile takip edilen 51 yaşında kadın
hastaya, baş, boyun ağrıları, midede şişkinlik, ayaklarında uyuşma, görme
bozukluğu,yorgunluk şikayeti ve kilo kontrol isteği nedeniyle akupunktur
uygulandı.Tedavide nabız muayenesine göre, Yin tang (M-HN-3), Sishencong
(M-HN-1, P6, REN 12, St25, Liv2, Liv 3,UB 67, Kid 3, Sp 9 noktalarına 7 seans,
takiben GB 20, GB 21, Sj 3, Lİ 4, Kid 3, Liv 3 noktalarına 5 seans olmak üzere ,
12 seans vücut akupunkturu uygulandı. Kilo kontrolü Amaçlı Shenmen,
antiagresyon, açlık, susuzluk, ağız ve mide noktalarına 4 seans kulak akupunkturu
uygulandı. 1 ay süren tedavimiz sonucunda hastanın baş ağrısı, başta yanma
hissi, mide şikayetleri, boyun ağrıları tamamen düzeldi, ayaklarındaki uyuşma
hissi anlamlı (VAS Skoru; % 70) azaldı, görmesinde de belirgin iyileşme izlendi,
BMİ’nde 1,52( kg/ cm2)azalma tespit edildi Olgu, MS’ ten kaynaklanan şikayetlerin
giderilmesinde akupunktur tedavisinin etkili olabileceğini göstermiştir.

AKUPUNKTUR PERSPEKTİFİNDEN KANSER
Dr. Ş. Setenay MİT, PhD1, Dr. Ersel GEÇİOĞLU, PhD1
1

Gazi Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Ankara, Turkey

Kanser bütün dünyada önde gelen ölüm sebepleri arasındadır. Geleneksel
Çin Tıbbına göre hastalık vital maddelerdeki fazlalık veya eksikliğe bağlı enerji
dengesizliğidir. Qi veya vital enerji vücuttaki kanal veya meridyenlerde dolaşırken
vücudun çalışmasını kontrol eder. Yeterli qi akışı olduğunda kan ve vücut sıvıları
düzgün akarak hastalıklarla savaşır ve kişi sağlıklı olur. Eğer qi herhangi bir
sebeple bloke olur veya fazlalık veya eksiklik olursa hastalık ortaya çıkar. Kanser
vücutta dengesizliğin bir tezahürüdür. Tümör hastalığın kökü değil dalıdır. Aynı
tipte kanseri olan her hastada farklı tipte bir dengesizlik söz konusu olabilir.
Enerjideki dengesizliği baştan tedavi ettiğimizde kanser dâhil pek çok hastalığı
önleyebiliriz. Hastalığı önlemek tedavi etmekten daha kolaydır
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BİBERİYE (ROSMARINUS OFFICINALIS)
Dr. Durmuş Ali ASLANLAR, Dr. Tarık ACAR
Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi (ESCOP) biberiye liflerini karaciğer ve safra
fonksiyonlarını iyileştirmede ve dispeptik şikâyetleri tedavi etmek için dâhilen,
romatizmal şartlar ve periferal dolaşım bozukluklarında adjuvan tedavi olarak ve yara
iyileşmesini artırmak için hafif antiseptik olarak haricen kullanımını önermektedir.

Farmakolojik Etkileri
Biberiye yağının in vitro antibakteriyel ve antifungal etkileri bildirilmiştir.
Kurutulmuş %95’lik etanol ekstraktı (2– 100 mg/ml) Herpes simplex’in tip 2 plak
oluşumunu konsatrasyona bağımlı olarak in vitro %2-100 kadar inhibe etmiştir.

Advers Etkileri ve Kontrendikasyonları
Biberiye insan cildine uygulandığında tahriş etmemektedir ancak dilüe edilmeden
tavşan cildine uygulandığında irritan etki gösterir. Biberiye %20-50 arasında
kâfur içerir, kâfurun yeterli miktarda oral alımı epileptiform konvülsiyonlara
neden olabilir.

İlaç Etkileşimi
Biberiye ile sefuroksim kombinasyonu metisilin rezistan Staphylococcus aureus
MİK’inde azalma ile sinerjistik aktivite göstermektedir. Biberiye ekstraktı,
P-glikoprotein (P-gp) eksprese eden ilaç rezistan MCF-7 insan meme kanseri
hücrelerinde doksorubisin ve vinblastin gibi kemoterapötik ajanların hücre
içinde birikimini artırmaktadır.

EKİNEZYA (ECHINACEA PURPUREA, ANGUSTIFOLIA,
PALLIDA)
Dr. Durmuş Ali ASLANLAR, Dr. Tarık ACAR
Ekinezya Asteraceae/Compositae familyası içinden Amerikan koni çiçeğinin bir grubudur.. Genel hazırlanışı taze pres veya liflerin, köklerin ve çiçeklerin, bitkinin kurutulmuş kısımlarının etanolik ekstraktı şeklinde olur.

Farmakolojik Etkileri
Ekinezyanın alkol ekstraktı tümör nekrozis faktör alfa ve nitrik oksit (NO) gibi enflamatuvar medyatörlerin üretimini inhibe ederek antienflamatuvar etki göstermektedir. Ekinezyanın potent bir antioksidan olduğu bildirilmiştir. Birçok Candida türleri ve
çeşitli Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans gibi en çok cilt hastalıklarına yol
açan mantarlara karşı etkili bulunmuştur.
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Advers Etkiler ve Kontrendikasyonları
Ekinezya kullanımı ile ilgili yan etkiler genel olarak hafiftir ve yaygın değildir. Karın
ağrısı, mide bulantısı, kötü tat ve sersemlik hali gibi sıklığı az olan yan etkilerdir.

İlaç Etkileşimleri
İnsanlarda yürütülen çok az prospektif klinik çalışmada ekinezya ile etkileşim
potansiyeli üzerinde durulmuştur. Ekinezya çayları CYP2C9, 2D6 ve 3A4’ü in vitro
inhibe etmektedir ve farklı bir tür olan Ekinezya angustifolyanın da CYP3A4’ü inhibe
ettiği bulunmuştur.

REZENE (FOENICULUM VULGARE)
Dr. Durmuş Ali ASLANLAR, Dr. Tarık ACAR
Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae (Umbelliferaceae) familyasına ait ömrü iki yıl
olan tıbbi ve aromatik bir bitkidir.

Farmakolojik Etkileri
Rezene meyvelerinden ekstrakte edilen esansiyel yağ Escherichia coli, Bacillus
megaterium ve Staphylococcus aureus gibi besin kaynaklı patojenlere karşı
antibakteriyel etki göstermiştir. Rezene yağı ve anetol endotelyumlu ve
endotelyumsuz sıçan aortasında test edilmiştir. Antiplatelet etki gösterdiği
konsatrasyonlarında NO’ dan bağımsız vazorelaksan aktivite göstermiştir.Rezene
esansiyel yağının karaciğer koruyucu etki gösterdiği bulunmuştur.

Advers Etkileri ve Kontrendikasyonları
Rezene cildi ve solunum sistemini etkileyen alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Foto dermatite de neden olabilir. Hastalara rezene kullanırken güneş ışığına veya
ultraviyole ışığına fazla maruz kalmaması önerilmelidir.

İlaç Etkileşimleri
Siproflaksasin ile rezene arasında anlamlı bir etkileşim gözlemlenmiştir. Rezene
ve ahududu yaprakları CYP2D6 gibi en potent in vitro CYP3A4 inhibitörüdür ve
100 µg/ml rezenenin insan mikrozomlarında CYP3A4 aktivitesini yaklaşık %80
inhibe ettiği bulunmuştur. Doğum kontrol ilaçlarının rezene ile birlikte kullanımı
doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltabilir.
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BİR GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP Yöntemİ OLARAK
UYGUR TIBBI
Ferdun Abdussamet1
Öğretim Görevlisi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; Geleneksel, Tamamlayıcı ve
İntegratif Tıp Ana Bilim Dalı
1

ÖZET
Geleneksel Uygur Tıbbı, Orta Asya’da yaşamış Uygur kavimlerinin takribi 5000
yıllık tecrübe ve bilgi birikimlerinden oluşan, zamanının en yüksek seviyesindeki
tıp ilmi olup, günümüzde de başarıyla uygulanmaya devam etmektedir.
Geleneksel Uygur Tıbbı’ndaki teorik ve pratik bilgiler ve bitkisel tedavi ilmi,
yakın yüzyıllar boyunca farklı milletten pek çok bilim insanının araştırma konusu
olmuştur.

Amaç
Geleneksel Uygur Tıbbı’nın hem diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp Yöntemleriyle,
hem de modern tedavi Yöntemleriyle integrasyonunun sağlanması, binlerce
yıldır halk tababeti olarak uygulanagelen tekniklerin günümüz teknolojisiyle
yeniden yorumlanarak insanlığın hizmetine sunulması Amaçlanmaktadır.

Yöntem
Geleneksel Uygur Tıbbı’nın esası Mizaçlar ( Ahlat-ı Erbaa) Teorisi’ne dayanır.Buna
göre kainat numunesi olan insan kainatı oluşturan anasır-ı erbaadan (ateş, hava,
su, toprak) teşekkül etmiş, bu hıltların farklı oranlarda birleşmesiyle de mizaçlar
oluşmuştur. Bu mizaçlar;
•
•
•
•

Kan Mizacı (Hava/ Rutubetli-Sıcak)
Safra Mizacı (Ateş/ Kuru-Sıcak)
Balgam Mizacı (Su/ Rutubetli-Soğuk)
Sevda Mizacı (Toprak/ Kuru-Soğuk)

Sağlığın devamı için bu dört hılt dengede kalmalıdır, dengenin herhangi bir
sıvının lehine yahut aleyhine bozulması durumunda ise hastalıklar ortaya çıkar.
Geleneksel Uygur Tıbbı’na göre bu dengenin sağlanması için önerilen tedavi
Yöntemlerinden bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
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Diyet
Psikolojik Tedavi
Bitkisel Tedavi
Kan Alma
Kupa Uygulaması
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•
•
•
•
•

Seriş
Tıbbı Masaj
Kum Tedavisi
Müzikle Tedavi
Buhar Uygulanması

Sonuç
Binlerce yıldır güvenle uygulanan bir Yöntem olan Geleneksel Uygur Tıbbı’nın
diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp Yöntemleriyle ve modern tedavi Yöntemleriyle
integrasyonuyla, modern tıbbın etyopatogenezini çoğu zaman idyopatik olarak
belirlediği diyabet, esansiyel hipertansiyon, kanser gibi hastalıkların sebeplerine
Mizaçlar Teorisi ışığında yaklaşım sağlanarak, tedavilerine yönelik farklı bakış
açıları kazandırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Uygur Tıbbı, Hılt, Ahlat-ı Erbaa

USAGE OF UYGHUR TRADITIONAL MEDICINE IN THE
MODERN DAYS
Aim
To explore usage of Uyghur Traditionbal Medicine in the modern days in the East and
West.

Methods
We have used published papers, reports, and books and offical news regarding to
Uyghur Traditional Medicine.

Results
Uyghur Traditional Medicine (UTM) has more than 3000 years history. The UTM has
been using widely among Uyghurs people and other people worldwide.
Key Words: Uyghur Traditional Medicine, Four Elements

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA FARKINDALIK TEMELLİ
PSİKOSOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN DEPRESYON DÜZEYİNE
ETKİSİ
Amaç
Bu çalışma şizofreni hastalarında farkındalık temelli psikososyal beceri eğitiminin
hastaların depresyon düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
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Materyal ve Metot:
Araştırma ön test-son test, deney-kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır.
Araştırmanın örneklemini 92 (47 deney, 45 kontrol) şizofreni hastası oluşturdu.
Veriler kişisel bilgi formu ve ‘Calgary Şizofrenilerde Depresyon Ölçeği’ kullanılarak
toplandı. Farkındalık temelli psikososyal beceri eğitimi, haftada 4 kez 4 hafta ve
toplam 16 oturumdan oluşan grup eğitimi şeklinde uygulandı.

Bulgular
Deney grubundaki bireylerin depresyon düzeyi son test puan ortalamasının
kontrol grubuna göre azalma gösterdiği ve gruplar arası farkın istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlendi (p<0.05). Deney grubu depresyon puanının, ön teste
göre istatistiksel olarak önemli derecede düşük olduğu (p<0.05) belirlendi.

Sonuç
Farkındalık temelli psikososyal beceri eğitiminin şizofreni hastalarının depresyon
düzeyini azaltmada etkili olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: şizofreni, farkındalık, psikososyal beceri eğitimi, depresyon,
hemşirelik

EFFECTS OF MINDFULNESS BASED PSYCHOSOCIAL SKILLS
TRAINING ON DEPRESSION LEVELS OF PATIENTS WITH
SCHIZOPHRENIA
Emine YILMAZ1 Funda KAVAK2 Ayşe OKANLI3
Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Bingöl University,
Bingöl / Turkey
1

Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Inönü University,
Malatya / Turkey
2

Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medeniyet University,İstanbul / Turkey
3

ABSTRACT
Aim
This study aims to idenify the effects of mindfulness based psychosocial skills training on the depression levels of patients with schizophrenia.

Methods
This semi-experimental study was conducted using pre- and post-tests with a cont576
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rol group. The study’s sample consists of 92 patients with schizophrenia (n=47 control group; n=45 experimental group) who were selected randomly based on power
analysis. The “Patient Information Form,” and the “Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS)” were used for data collection. Patients in the experimental group
participated in mindfulness based psychosocial skills training 4 times a week for 4
weeks.

Results
The study found that patients in the experimental group showed a decrease in total
mean scores on CDSS; the difference between the post-test scores of the experimental group and the post-test scores of the control group was statistically significant
(p<0.05).

Conclusion
Training has an effect on decreasing the levels of depression in schizophrenia.
Key words: schizophrenia, mindfulness, psychosocial skills training, depression,
nursing

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ ETKİNLİĞİ:
“ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ HASTALARINA MÜZİK
ETKİNLİKLERİ”
Dr. Öğr. Üyesi Betül KARAGÖZ1
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi
1

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, çocuk ve ergen psikiyatri hastalarının müzik etkinlikleri ile
güzel vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleşmelerine, özgüven kazanmalarına
yardımcı olmak ve bu etkinlikler hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma,
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Programında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin bir etkinliği olarak
gerçekleştirilmiştir. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2017 yılında
yatarak tedavi gören hastalara uygulanmıştır. Haftada bir gün 1 saat olmak
kaydıyla toplam 6 hafta yapılan etkinliklerde her etkinlik sonrasında o gün
klinikte yatan ve etkinliğe katılan hastalardan ve hasta yakınlarından etkinlikle
ilgili görüşlerinin yazılması istenmiştir. Deseni durum çalışması olan bu çalışmada
hastalar ve hasta yakınlarından alınan görüşler doğrultusunda elde edilen veriler
değerlendirilerek çalışmaya yönelik Sonuçlar elde edilmiş ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzikle Etkinlikleri, Çocuk ve Ergen Psikiyatri.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

577

Bildiriler Kitabı

MÜZİĞİN HASTALIKLARDA KULLANIM ALANLARI
Dr. Öğr. Üyesi Betül KARAGÖZ1
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi
1

ÖZET
Sanat ve sanatın bir alt dalı olan müzik geçmişten günümüze birçok alanda
olduğu gibi tıp alanında etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Müziğin insan
sağlığı üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında müzik ve tıp alanında
yapılacak olan çalışmaların önemi bir kez daha artmaktadır. Küreselleşen
dünyamızda insanlar arasında köprü kuran ve insanları aynı noktada birleştiren
müziğin, ruhu güzelleştirici, dinlendirici, ifade edici özellikleri müziğin tıpta
kullanılmasının öncelikli sebepleri arasında yer almıştır. Geçmişten günümüze
tarihsel süreç içerisinde tedavi amacıyla kullanılan müzik, günümüzde de
destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi Yöntemi olarak tercih edilmektedir.
Müziğin stres, depresyon, ağrı, anksiyete ve hayat kalitesi üzerinde olumlu etkileri
bulunmaktadır. Müzik, hasta üzerinde olduğu kadar hasta yakınlarının da duygu
durumlarını güçlendirmektedir. Bu çalışmada, genelde tarihsel süreç içerisinde
müziğin tedavi Amaçlı kullanımından, özelde ise, müziğin hastalıklardaki
kullanım alanlarından bahsedilerek müzik ve tıp ilişkisine farklı bir pencereden
bakılarak ülkemizde yapılan çalışmaların bir sentezi oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzikle Tedavi, Müzik-Tıp.

ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR TEDAVİSİ
ETKİLİ MİDİR?
Doç.Dr. Hakan Çoksüer1
1

Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

Amaç
Endometriozis fonksiyonel endometrial dokunun (gland ve stroma) uterin kavite
dışında yerleşmesidir. Dismenore, disparoni, kronik pelvik ağrı ve infertiliteye
neden olabilir. En sık şikâyeti adet döneminde şiddetli agrı olmasıdır. Bu
çalışmada Amaç akupunktur tedavisinin endometriozis hastalığına faydalı olup
olmadığını araştırmaktır.

Yöntem
Akupunktur tedavisi öncesi ve sonrası adet döngüsü, hormonal tahliller ve Visual
Analog Skala (VAS) değerlendirildi. Akupunktur noktaları olarak Ren 6, SP 8, LR
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3, LI 4, SP6, SP 10 ve kulakta; uterus, endokrin ve shenmen noktaları kullanıldı.
Haftada 2 defa akupunktur uygulandı. Ve tedaviden 3 ay sonra hastalar tekrar
değerlendirildi.

Bulgular
Akupunktur tedavisi sonrası adet döngüsü, hormonal tahliller ve Visual Analog
Skala (VAS) anlamlı derecede iyileştiği saptanmıştır (p<0.05)

Sonuç
Akupunktur tedavisi endometriozis hastalığının giderilmesinde önemli derecede
etkilidir.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, endometriozis, dismenore

IS ACUPUNCTURE TREATMENT EFFECTIVE IN
ENDOMETRIOSIS TREATMENT?
Hakan Çoksüer1, Associate professor
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
Endometriosis is the placement of a functional endometrial tissue (gland and stroma) outside the uterine cavity. Dysmenorrhoea can cause dyspareunia, chronic pelvic pain and infertility. The most common complaint is severe pain during menstruation. The purpose of this study is to investigate whether acupuncture therapy is
beneficial for endometriosis.

Method
Menstrual cycle, hormonal analysis and Visual Analog Scale (VAS) before and after
acupuncture treatment were evaluated. Acupuncture points were Ren 6, SP 8, LR 3,
LI 4, SP 6, SP 10 and at the ear; uterus, endocrine, and shen men points. Acupuncture
was administered twice a week. Three months after the treatment, the patients were
reevaluated,

Results
It was determined that menstrual cycle, hormonal analysis and Visual Analog Scale
(VAS) improved significantly after acupuncture treatment (p<0.05).

Conclusion
Acupuncture treatment is significantly effective in eliminating endometriosis.
Key words: Acupuncture, endometriosis, dysmenorrhoea
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ERKEN MENAPOZ OLAN HASTALARDA OZON TEDAVİSİ
ETKİLİ MİDİR?
Doç.Dr. Hakan Çoksüer1
1

Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

Amaç
Erken menapoz yani Prematür over yetmezliği (POY), 40 yaşından önce gözlenen,
6 ay veya daha uzun süre adet görememe, serum folikül stimüle edici hormon
yüksekliği ve düşük serum estradiol düzeyi ile tanımlanan bir durumdur. Bu
çalışmada Amaç erken menapoza giren genç kadınların ozon tedavisine yanıt
verip vermediğini araştırmaktır.

Yöntem
Ozon tedavisi uygulama öncesi ve sonrası adet döngüsü, hormonal tahliller
ve yumurta rezervi karşılaştırıldı. Düşük dozdan başlayarak kademeli olarak
dozun yükseltilmesi şeklinde uygulanıp başlangıç dozu sıklıkla 10 µg/mL olarak
belirlenmiştir, daha sonra yavaş yavaş 40 µg/mL’ye kadar çıkarıldı. Ozon tedavisi
genellikle haftada 2 kez olarak yapılarak 3 ay sonrasında tekrar değerlendirildi.

Bulgular
Ozon tedavi sonrası adet döngüsü, hormonal tahliller ve yumurta rezervi
istatistiksel olarak önemli derecede düzelme olduğu saptanmıştır. (p<0.05)

Sonuç
Erken menapoza giren kadınlarda ozon tedavisi faydalıdır.
Anahtar Kelimeler: Erken menapoz, ozon tedavisi

IS OZONE THERAPY EFFECTİVE IN EARLY MENOPAUSAL
PATIENTS?
Hakan Çoksüer1, Associate professor
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective:
Premature menopause, i.e. premature ovarian failure (POF), is a condition observed before the age of 40, characterized by high serum follicle-stimulating hormone levels, low serum estradiol level and amenorrhoea for 6 months or longer. The
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aim of this study is to investigate whether young women entering early menopause
respond to ozone therapy.

Method:
The menstrual cycle, hormonal analyzes and egg reserve were compared before and
after ozone therapy application. Starting with low dose and gradually increasing it,
the initial dose was determined to be 10 μg / mL, gradually increasing to 40 μg / mL.
Ozone therapy was usually performed twice a week and reevaluated 3 months later.

Results:
It was determined that after the ozone treatment, the menstrual cycle, hormonal
analysis and egg reserve were statistically significantly improved (p<0.05).

Conclusion:
Ozone therapy is useful in women entering early menopause.
Key words: Early menopause, Ozone therapy

OZON TERAPİ AZOSPERM TEDAVİSİNDE FAYDALI MIDIR?
Doç.Dr. Hakan Çoksüer1
1

Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

Amaç
Azospermi farklı zamanlarda yapılmış 2 semen analizinde santrifüj ve mikroskobik
inceleme sonrası spermatozoa olmaması olarak tanımlanır. Bu çalışmada
Amaç, ozon tedavisinin erkek infertilitesi olan azospermi tedavisindeki rolünü
araştırmaktır.

Yöntem
Ozon tedavisi öncesi ve sonrası spermiogram yapıldı. Düşük dozdan başlayarak
kademeli olarak dozun yükseltilmesi şeklinde uygulanıp başlangıç dozu sıklıkla
15 µg/mL olarak belirlenmiştir, daha sonra yavaş yavaş 40 µg/mL’ye kadar
çıkarıldı. Ozon tedavisi genellikle haftada 2 kez olarak yapılarak 3 ay sonrasında
spermiyogram yapıldı.

Bulgular
Ozon tedavisi uygulanan hastalarda uygulanmayan hastalara göre sperm hareketi
ve sperm sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede yükselmiştir.
(p<0.05)

Sonuç
Azospermi olan hastalarda ozon tedavisi faydalıdır. Ozon tedavisiyle TESE
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(mikrocerrahi testiküler sperm ekstraksiyonu) operasyonu yapılmadan spontan
sperm elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ozon tedavisi, azospermi, spontan sperm

IS OZONE THERAPY IS USEFUL IN THE TREATMENT OF
AZOOSPERMİA?
Hakan Çoksüer1, Associate professor
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
Azospermia is defined as the absence of spermatozoa after centrifugation and microscopic examination in 2 sperm analysis performed at different times. The aim of
this study is to investigate the role of ozone therapy in the treatment of male infertility, azoospermia.

Method
Spermyogram before and after ozone treatment was evaluated. Starting with a low
dose and increasing gradually, initial dose was determined to be 15 μg / mL, gradually increasing to 40 μg / mL. Ozone therapy was usually done twice a week and 3
months later spermiogram was performed.

Results
The number of sperm motility and number of spermatozoa increased in a statistically significant manner in patients treated with ozone therapy compared to the control group (p<0.05),

Conclusion
Ozone therapy is useful in patients with azoospermia. With ozone treatment, spontaneous sperm can be obtained without TESE (microsurgical testicular sperm extraction) operation.
Key Words: Ozone therapy, azoospermia, spontaneous sperm
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ERKEK İNFERTİLİTESİNDE AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN
ROLÜ NEDİR?
Doç.Dr. Hakan Çoksüer1
1

Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

Amaç
Erkekte infertilite, bir erkeğin üreme açısından herhangi bir patolojisi bulunmayan
bir kadınla evli olduğu halde korunmasız cinsel ilişkiye rağmen, bir yıl sonunda
çocuk sahibi olamamasıdır. Bu çalışmada Amaç, akupunktur tedavisinin erkek
infertilite tedavisindeki rolünü araştırmaktır.

Yöntem
Akupunktur tedavisi öncesi ve sonrası spermiogram yapıldı. Astenooligospermi
olan erkek infertil hastalara ST-30, ST-36, SP-6, SP-9, SP10, Shenmen, B-20,
B-23, B-33, K-6, K-7, P-6, Liv-5 , Liv-8, Ren- 1 , Ren-2 , Ren-4 ve Ren-6 noktalarına
akupunktur uygulandı. Haftada 1 akupunktur uygulanarak 3 ay sonrasında
spermiyogram yapıldı.

Bulgular
Akupunktur tedavi sonrası sperm parametreleri (sperm hareketi, sperm sayısı,
sperm morfolojisi) açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede yükselmiştir.
(p<0.05)

Sonuç
Erkek infertilitesi olan hastalarda akupunktur tedavisi faydalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, erkek infertilitesi, sperm parametreleri

WHAT İS THE ROLE OF ACUPUNCTURE TREATMENT İN MALE
İNFERTİLİTY?
Hakan Çoksüer1, Associate professor
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
Male infertility is the inability to have a child at the end of a year despite unprotected
sex with a woman who has no pathology for reproduction. The aim of this study is to
investigate the role of acupuncture therapy in male infertility treatment.
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Method
Spermyogram before and after acupuncture treatment was evaluated.
Acupuncture was administered to ST-30, ST-36, SP-6, SP-9, SP10, Shen Men, B-20,
B-23, B-33, K-6, K-7, P-6, Liv-5, Liv-8, Ren-1, Ren-2, Ren-4 and Ren-6 points in the subjects with male infertility with asthenooligospermia. Spermyogram was performed
after 3 months with one acupuncture session per week.

Results
It was determined that the sperm parameters (sperm motility, number of sperms,
sperm morphology) improved significantly after acupuncture treatment (p<0.05).

Conclusion
Acupuncture therapy is useful in patients with male infertility.
Key Words: Acupuncture, male infertility, sperm parameters

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ, MENAPOZ DÖNEMİNDE
VAZOMOTOR SEMPTOMLARI DÜZELTİR Mİ?
Doç.Dr. Hakan Çoksüer1
1

Diyarbakır Diyarlife Hastanesi Tüp Bebek Kliniği

Amaç
Menapoz kadın hayatında üreme fonksiyonlarının bitmesinin yanında vazomotor
şikayetlerin artışı ile kadınların yaşam kalitesini önemli derecede azaltmaktadır.
Bu çalışmada Amaç, akupunktur tedavisi ile vazomotor semptomları düzelip
düzelmiyeceğini saptamaktır.

Yöntem
Akupunktur tedavisi öncesi ve sonrası menapoz döneminde vazomotor
semptomları olan kadınlar değerlendirildi. Kulak akupunkturunda uterus,
endocrine ve shenmen noktalarına akupunktur uygulandı. Vücutta ise SP 6,
KI 4, CV 4, PC 6 , SP 4 ve LR 3 noktalarına akupunktur uygulandı. Ve hastalarda
kadınlarda vazomotor semptomların iyileşip iyileşmediği karşılaştırıldı.

Bulgular
Akupunktur tedavisi sonrası vazomotor semptomların azaltılmasında istatistiksel
olarak anlamlı derecede fark saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç
Akupunktur tedavisi menapoz döneminde vazomotor semptomları önemli
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derecede azaltmaktadır ve e kadınların yaşam kalitesini önemli derecede
arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: akupunktur, menapoz, vazomotor semptom

DOES ACUPUNCTURE TREATMENT RESTORE VASOMOTOR
SYMPTOMS DURİNG MENOPAUSE?
Hakan Çoksüer1, Associate professor
Diyarbakır Diyarlife Hospital IVF Clinic

1

Objective
As well as being the end of reproductive functions in women’s life, menopause also
significantly reduces the quality of life of women with the increase of vasomotor
complaints. The purpose of this study is to determine whether acupuncture therapy
will improve vasomotor symptoms.

Method
Female subjects with vasomotor symptoms during the menopause period before
and after acupuncture treatment was evaluated. Acupuncture was applied to the
uterus, endocrine and shen men points in the ear acupuncture. In the body, acupuncture was applied to SP 6, KI 4, CV 4, PC 6, SP 4 and LR 3 points. Whether the vasomotor symptoms improved was compared in the subjects.

Results
A statistically significant difference was determined in the reduction of vasomotor
symptoms in the study group compared to the control group (p<0.05).
It was determined that A statistically significant difference was determined in the
reduction of vasomotor symptoms (p<0.05).

Conclusion
Acupuncture treatment significantly reduces vasomotor symptoms during menopause and increases the quality of life of women significantly.
Key Words: Acupuncture, menopause, vasomotor symptoms
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EMA’YA MARUZ KALAN RATLARIN SPİNAL KORDUNDA
THYMOQUİNONE’UN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Adem Kocaman 1, Ahmad Yahyazadeh2, Berrin Zuhal Altunkaynak3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,
adem.kocaman@omu.edu.tr
1

2

Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

3

İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

ÖZET
Elektromanyetik alan (EMA) maruziyeti sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere
sahiptir ve muhtemel negatif etkileri daha önce koruyucu etkileri gösterilmiş olan
timokinon uygulaması ile azaltılabilir. 24 erişkin erkek Wistar albino rat rastgele
4 gruba ayrıldı: kontrol, EMF (900 MHz), timokinon uygulanan, EMA’ya maruz
bırakılan ve timokinon uygulanan. Omurilik örnekleri histolojik ve stereolojik
Yöntemlerle değerlendirildi. EMA grubunda kontrol grubuna kıyasla gri ve beyaz
cevher hacimlerinde anlamlı azalma gözlenirken, timokinon uygulanan EMA
grubunda motor nöronların toplam sayısında ve gri ve beyaz cevher hacminde
anlamlı bir artış gözlenmiştir. Histolojik ve stereolojik olarak elde edilen bu
Bulgular timokinonun koruyucu etkisini göstermektedir. Timokinonun nöron
koruyucu etkisi vardır ve timokinon uygulaması, omurilikte EMA maruziyetine
bağlı olarak oluşan hasarlar üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Timokinon, EMA, stereoloji, omurilik.
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SÖZLÜ BİLDİRİ

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF
THYMOQUINONE ON SPINAL CORD OF RATS
EXPOSED TO EMF
Adem Kocaman 1, Ahmad Yahyazadeh 2, Berrin Zuhal Altunkaynak 3
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Histology and Embryology Department, adem.kocaman@omu.edu.tr
1

2

Karabük University, Faculty of Medicine, Histology and Embryology Department

3

Istanbul Okan University, Faculty of Medicine, Histology and Embryology Department

ABSTRACT
Electromagnetic field (EMF) exposure has negative effects on the nervous system
and possible adverse effects could be reduced using thymoquinone administration.
24 adult male Wistar albino rats were randomly divided into 4 groups: control, EMF
exposed (900 MHz), thymoquinone administered, EMF exposed with thymoquinone administered. The spinal cord samples were evaluated by histological and stereological Methods. There was a significant increase in the total number of motor
neurons and the volume of gray and white matter in thymoquinone treated EMF
group compared to EMF group that shows the neuroprotective effects of thymoquinone. Thymoquinone has a neuroprotective effect and the administration of thymoquinone has a protective effect on the damages due to EMF exposure in spinal
cord against to EMF exposure.
Keywords: Thymoquinone, EMF, stereology, spinal cord.

1. Giriş
1.1. Elektromanyetik Alan
Globalleşmenin artmasıyla birlikte hızla gelişen iletişim teknolojileri ve artan
wireless teknolojileri insan hayatı ve çevre için potansiyel kirlilik tehdidi
oluşturmaya başlamıştır. Günümüzde, yaygın olarak kullanılan cep telefonları ve
elektrikli aletlerden yayılan elektromanyetik alan (EMA) birçok insan için endişe
kaynağı olmuştur. EMA, doğal kaynaklardan oluştuğu gibi insanlar tarafından
üretilen elektronik aletlerden elektrik ve manyetik alanın birleşimi ile ortaya
çıkmaktadır. Cep telefonları, radyo istasyonları, bilgisayar ve bilgisayar ekranları,
diz üstü bilgisayarları, wireless ve günlük hayatımızda kullandığımız birçok
elektrikli aletin ürettiği EMA’ya maruz kalmaktayız.
EMA, iyonize ve non-iyonize edici parametrelerine göre iki ana kategoride
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değerlendirilebilir. İyonize edici özellikteki EMA’lar, atomlar arası bağları
kırabilme gücüne sahip olabildiği için hücre düzeyinde direk etkilerini
göstermektedir. X ışınları, nükleer dalgalar ve ultraviyole güneş ışınları iyonize
edici EMA kategorisinde değerlendirilebilir. İyonize edici olmayan EMA’lar ise
atomlar arası bağları kırabilme gücüne sahip olmadığı için farklı yollardan hücre
içi mekanizmalara etkisini göstermektedir. Günümüzde bu mekanizmalardan en
geçerli olanı, EMA’nın hücre içi kalsiyum (Ca+2) iyonlarına etkisi üzerinden gelişen
terapotik veya patofizyolojik etkiler olarak değerlendirilebilir. Hücre kalsiyum
kanalları üzerinde etkileşim gösteren EMA, hücre içerisine yoğun kalsiyum Girişi
neticesinde farklı yolaklar üzerinden etkiler oluşturabilmektedir. EMA’nın etkisi
hücre içinde artan Ca+2’nin nitrik oksit (NO) üretimini arttırması ve neticesinde
NO aracılığıyla serbest radikal oluşumu ve oksidatif strese yol açan peroksinitritin
öncüsünün (ONOO-) rolü ile ortaya çıkar (Pall, 2013: 17). Sonuç olarak, EMA
oksidatif strese yol açarak hücre içi moleküler mekanizmalara sinyalizasyona
ve DNA’nın protein ve iyonlarla etkileşime girerek okunması esnasında birçok
probleme yol açacağı varsayılmaktadır.
EMA’nın uzaysal öğrenme ve beyin tümör riskinin oluşumunda etkileri olduğu
ratlar üzerinde yapılan araştırmalarda bildirilmiştir (Lai, 1989: 33; Prasad, 2017:
38). Cep telefonlarıdan yayılan EMA, kullanıcıların beyinlerinde elektrofizyolojik
aktiviteyi değiştirebileceği gösterilmiş (Krause, 2004:25; Hinrikus, 2008:84) ve
nörotransmitter sistemi etkileyebileceği değerlendirilmiştir (Mausset-Bonnefont,
2004:17).

1.2. Timokinon
Çörek otunun (Nigella sativa) tohumları dünyada çeşitli hastalıkların tedavisinde
yüzyıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda Tıbb-ı-Nabevi’de
düzenli olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Siyah tohumların ihtiva
ettiği çeşitli aktif bileşikler çalışmalarla izole edilmiştir. Timokinon (%30-%48),
Timohidrokinon (thymohydroquinone), Ditimokinon (dithymoquinone),
p-simen (p-cymene) (%7-%15), karvakrol (%6-%12), 4-terpineol (%2-%7)
olarak t-anetol (%1-%4), siskiterpen longifolene (%1-%8) α-pinen ve timol
Nigella sativanın en önemli aktif bileşikleridir (Al-Jassir, 1992: 45). Bu bitkinin
tedavi edici özelliklerinin çoğunun en aktif kimyasal bileşeni olan Timokinona
bağlı olarak gerçekleştiği gözlenmiştir. Antioksidanların sağlığa faydaları ile
ilgili çok sayıda bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Timokinon, süperoksit anyonu
ve hidroksi radikal dahil olmak üzere birçok rekatif oksijen Türlerine karşı etki
gösteren güçlü bir anti-oksidandır. Timokinon, hidrojen peroksite karşı hücreyi
mitokondriyal metabolik enzimleri koruma yolu ile korur. Hücre içi reaktif oksijen
türlerini azaltır ve hücrenin morfolojik yapısının korunmasına destek olur (Ismail,
2016:2528935). Timokinon, GSH-Px, SOD ve CAT aktivitelerini antioksidan etkisi
ile hücre içerisinde azalttığı gösterilmiştir (Fouad, 2015: 40).

1.3. Amaç
Sunulan çalışmada, EMA maruziyetinin omurilik üzerine olan etkilerinin
588

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

araştırılması ve ortaya çıkabilecek olası olumsuz etkilerin bir antioksidan olarak
kullanılan Timokinon ile azaltılıp azaltılamayacağının araştırılması Amaçlanmıştır.

2. Materyal & Metod
2.1. Deney Gruplarının Oluşturulması
200 gr vücut ağırlığında ve 12 haftalık 24 erişkin erkek Wistar albino sıçan
kullanılmıştır. Sıçanlar rastgele seçilerek plastik kafesler içerisine yerleştirildi.
Deney süresince, sıçanlar laboratuvarda sıcaklık kontrollü bir hayvan odasında
(22 ± 1 °C) ve %40-50’lik nem ortamında 12 saat aydınlık/12 saat karanlık
döngüsüne tabi tutuldu. Tüm gruplardaki sıçanlar standart pelet ve musluk suyu
ile beslendi.
Gruplar;
•

1.grup; (Kont) (n=6): Sağlıklı deneklerden oluşan kontrol grubu.

•

2.grup; (EMA) (n=6): Bu gruptaki sıçanlar pleksiglas kafes içerisinde 28 gün
boyunca her gün 1200-1300 saatleri arasında, 1 saat 900 MHz EMA’ya maruz
bırakılmıştır.

•

3.grup; (Tim) (n=6): Sağlıklı deneklerden oluşan bu gruptaki sıçanlara
28 gün boyunca her gün 1100-1200 saatleri arasında oral olarak 10 mg/kg/
gün (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) dozunda Timokinon (Tim) tedavisi
uygulanmıştır (Nagi, 2000: 41; Aras, 2015: 19).

•

4.grup; (Tim+EMA) (n=6): Bu gruptaki sıçanlar pleksiglas kafes içerisinde 28
gün boyunca, her gün 1200-1300 saatleri arasında, 1 saat 900 MHz frekanslı
EMA’ya maruz bırakıldı ve ağız yolu ile 1100-1200 saatleri arasında 10 mg/
kg/gün dozunda Timokinon (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) tedavisi
uygulandı.

Eşit EMA dağılımından emin olmak için pozlama sisteminin monopol anteni
plastik kafesin merkezinde dik olarak yerleştirildi. EMA’nın güç yoğunluğu EMA
probu ile bir saat boyunca her altı dakikada bir ölçüldü.

2.2. Biyokimyasal Ölçümler
Çalışmamızda, biyokimyasal analizlerin yapılabilmesi için anestezi sonrası
perfüzyon aşamasında Wistar albino sıçanlardan kardiyak ponksiyon ile alınan 2
ml kan, EDTA’lı tüplerde toplandı. Oksidatif stres belirteci olan Süperoksit Dismutaz
(SOD) enziminin serumdaki seviyesi, SOD assay kit (Cayman Chemical Company,
ABD) kullanılarak UV-Vis spektrofotometre (Shimadzu UV-MINI 1240; Shimadzu;
İstanbul, Türkiye) ile 440 nm’de örneklerin absorbansı spektrofotometrik olarak
ölçülmüştür.

2.3. Stereolojik Analizler
Rutin histolojik doku takibinden sonra örnekler parafin ile bloklandı ve kesit
alım aşamasına geçildi. Örnek kesitlerin alınması esnasında dikkat edilmesi
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gereken husus, birinci kesitin rastgele alınması, ondan sonra ise her yedinici
kesitin sistematik örnekleme ile dokunun bitimine kadar kesitlerin alınmasıdır.
Alınan kesitler hemotoksilen & eozin ile boyandıktan sonra entellan ile kapatıldı.
Çalışmamızın stratejisini belirlemek için bir blok üzerinde ön çalışma yapıldı.
Bu stratejiye göre her bloklanmış dokudan, başından sonuna kadar 20 µm
kalınlığında 1/7 sistematik rastgele örnekleme oranıyla rotary mikrotom (Leica
RM2125RT) kullanılarak transvers kesitler alındı.
Cavalieri Metodu, ardışık omurilik kesitlerinden hacim hesaplanması için
kullanılmıştır. Örneklenmiş omurilik kesitleri üzerinde sistematik rastgele bir
şekilde noktalı alan ölçüm cetveli uygulandıktan sonra, ilgili yapının alanına
isabet eden nokta sayıları toplandı ve kesit kalınlığı ile çarpıldı. Bu nokta sayımları
formüllere göre ilgilenilen yapıların hacim hesaplaması için kullanıldı (Canan,
2002:22).
A= Σp x [a(p)]
A; alan, ΣP; toplam nokta sayılarını ve a(p) ise kesit üzerinde isabet eden noktalı
alan ölçüm cetvelinde tek bir nokta alanını belirtmektedir.
ΣV= ΣA x t
V= t x a(p) x ΣP
ΣV; toplam hacim, ΣA; toplam kesit alanı, t; kesit kalınlığını ifade eder.
Fiziksel disektör Yöntemi motor nöronların sayısal değişimini hesaplamak
için kullanılmıştır. Belirli bir “t” mesafesi ile birbirlerinden ayrılmış iki paralel
kesit üzerinde yer alan motor nöronlar, kesitlerin karşılaştırılması yoluyla
değerlendirilmiştir. Kesitlerden birisi örnek diğer gözlem kesiti olarak
tanımlanmıştır. Örnek kesitte gözlenip gözlem kesitinde gözlenmeyen tanecikler
sayılarak ortalama motor nöron sayısı tespit edilmiştir. Sayım esnasında dikkat
edilen bir diğer konu, tarafsız sayım çerçevesinin yasak kenarlarına temas
etmeyen ve sayım çerçevesi içerisinde yer alan taneciklerin sayımı olmuştur
(Ünal, 2002:22).

2.4. İstatiksel Analizler
Elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik programında motor nöronların yüzde
ve frekans değerleri, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu
karşılaştırma testleri kullanılarak analiz edilmiştir.
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3. Sonuçlar
3.1. Biyokimyasal Analizler
Şekil 1. Biyokimyasal Analiz Sonuçları

Tüm gruplara ait deneklerin serumunda SOD enzim aktivitesi ölçüldü. SOD
aktivitesi bakımından istatistiksel olarak, kontrol ile EMA grupları arasında ileri
derecede anlamlı fark gözlemlenirken (p<0.01), EMA+Tim grubu ile Tim ve
Kontrol grupları arasında istatistiksel olarak fark gözlendi (p<0.05).

3.2. Ortalama Omurilik Hacmi
Şekil 2. Cavalieri Analiz Sonuçları
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Gruplar arası toplam hacim değerlendirilmesinde, EMA ve EMA+Tim grupları
arasında istatiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p<0.05).

3.3. Ortalama Motor Nöron Sayıları
Şekil 3. Fiziksel disektör Analiz Sonuçları

Spinal Motor Nöron sayıları C7 ve C8 segmentlerinden alınan kesitlerde fiziksel
disektör tekniği kullanılarak analiz edildi. EMA’ya maruz kalırken Timokinon
uygulan grupta, sadece EMA’ya maruz kalan gruba göre istatiksel olarak anlamlı
artış gözlendi (p<0.05).

3.4. Histolojik Değerlendirme
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EMA grubunda dejenerasyona uğrayan nöronlar gözlendi. Nöronlarda büzüşme
ve piknotik çekirdek gözlendi. EMA maruziyetine ek olarak Timokinon ile tedavi
edilen grupta ise normal morfolojik yapıdaki nöronlar gözlemlendi.

4. Tartışma
Dünyada üç milyardan fazla insan bilinçli olarak her gün EMA’ya maruz kalmaktadır
(Fragopoulou, 2010: 17). Günlük yaşamda kullanılan birçok cihazın neden olduğu
EMA maruziyeti, yaşamsal organizmaları ve çevreyi etkileyen en önemli fiziksel
ajanlardan biridir (Mokarram, 2017: 7). Literatürde, EMA’nın etkileri ile ilgili
yapılan araştırmalar, Tartışmalı Sonuçlar gösteriyor olsa da son yıllarda yapılan
çalışmalar, EMA’nın omurilik üzerine olası olumsuz etkilerini göstermektedir.
Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz Bulgular, EMA’nın omurilik morfolojik
yapısında değişiklikler meydana getirebilecek mekanizmaları tetiklediği
yönünde olmuştur. Timokinon’un GSH, CAT ve SOD aktivitesini arttırdığı, NO
ve myeloperoksidaz (MPO) artışının önlenmesinde rol oynadığı gösterilmiştir
(Umar, 2012: 197). Timokinon’un özellikle EMA’ya maruz bırakılan sıçanların beyin
dokusunda nitrozatif strese karşı anti-oksidan özellikleri gösterilmiştir (Ahlatci,
2014: 21). Bizim çalışma Sonuçlarımıza göre; EMA grubunda kontrol grubuna
kıyasla gri ve beyaz cevher hacimlerinde anlamlı azalma gözlenirken, timokinon
uygulanan EMA grubunda motor nöronların toplam sayısında ve gri ve beyaz
cevher hacminde anlamlı bir artış gözlenmiştir. Timokinonun nöron koruyucu
etkisi vardır ve timokinon uygulaması, omurilikte EMA maruziyetine bağlı olarak
oluşan hasarlar üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Moleküler parametlerin
daha detaylı incelenmesi gerekmektedir. Nöron sağ kalımı ve apoptoz yolakları
ile ilişkili gen ekspresyonları değerlendirilebilir, immünohistokimyasal veya in
situ hibridizasyon tekniklerle hücre sayısındaki değişim tespit edilebilir. Daha
uzun süreli (gün ve maruziyet süresi) EMA etkilerinin değerlendirilmesi, verilerin
güvenilirliğini ve tarafsızlığını arttıracaktır.
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3

Amaç
Dünya üzerinde yaygın olan geleneksel tıp türlerinin ortak ve farklı yönlerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Metot:
Çalışma google akademik, sicendirect ve pubmed veri tabanları üzerinden
gelenksel tıp, modern tıp kelimeleri ile yapılan taramalar sonucu tam metnine
ulaşılan çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır.

Sonuç
Geleneksel tıp dünya üzerinde insanoğlu var olduğundan beri gelişim
göstermektedir. Bu gelişim coğrafik bölgelere, dinsel inançlara göre farklılaştığı ve
bazı noktalarda kesin şekilde birbirinden ayrıldığından söz edilebilinir. Geleneksel
tıp sisteminin tüm gelişmekte olan sağlık alanlarına hitap edemeyebilir çünkü
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tıpta geleneksel tıp sistemindeki kavramlar modern sistemden farklıdır, ancak
Amaç aynı olabilir. Yani hastaya rahatlama sağlar. Geleneksel Çin Tıbbı, Ayur
veda, Geleneksel Arap ve İslam Tıbbı ve Geleneksel Malay Tıbbı olmak üzere dört
geleneksel tıp sisteminin bilişim alanları ve uygulamaları birbirinden farklı olsa da
Amaçları ortaktır. Dolayısıyla, geleneksel tıp sistemlerini modern tıp sisteminden
gelen katılımlarla sentezlemeye ihtiyaç vardır. Gelecekteki araştırma çalışmaları,
bilişim alanlarındaki boşlukları doldurmayı ve ulusal bilişim altyapısını yerleşik
geleneksel tıp sistemleriyle entegre etmeyi içerebilir.
Anahtar Kelimler: Geleneksel Tıp, Modern Tıp

FOR THE SYNTHESİS OF TRADITIONAL MEDICAL
COMPONENTS: MODERN MEDICINE
Mehmet Bulduk1, Bahattin Bulduk2, Yavuz Üren2, Gülden Atan2, Cihat Aktaş2 Yılmaz
Koçak3
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1
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2
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3

Aim
The aim of this study is to determine the common and different aspects of traditional
medicine types that are widespread through out the world.
The study was based on the compilation of studies traditional medicine, modern
medicine keywords and the Results of the scans throught he google academic, sicendirect and pubmed data bases

Results
Traditional medicine has been evolving since human being sexisted on earth. It can
be said that this development is differentiated according to geographical regions,
religious beliefs, and precisely separated at some points. It may not be able to addressall the emerging health areas of the traditional medical system, because the concepts in traditional medicine are different from the modern system, but thegoal may
be the same. So it give sthepatient relief. Four traditional medical systems, namely
Traditional Chinese Medicine, Ayurveda, Traditional Arabic and Islamic Medicine,
and Traditional Malay Medicine, have their common areas of purpose and commonality, although their areas of application and their applications are different. Therefore, there is a need to synthesize traditional medical systems with participation
from the modern medical system. Future research efforts may include filling gaps in
the field of knowled geandinte grating the national information infrastructure with
established traditional medical systems
KeyWords: TraditionalMedicine, Modern Medicine
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STREPTOZOTOSİN İLE DENEYSEL OLARAK DİYABET
OLUŞTURULAN RATLARDA SİSPLATİN VE RESVERATROL
UYGULAMASININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE
ETKİSİ
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Amaç
Bu çalışma deneysel olarak diyabet oluşturulan ratlarda sisplatinin ve resveratrol
uygulamasının bazı biyokimyasal parametrelere etkisini belirlemek amacı ile
yapılmıştır.

Yöntem

Çalışmada 64 rat kullanıldı. 1. grup kontrol grubu, 2. grup streptozotosin (STZ),
3. grup resveratrol (RES), 4. grup sisplatin (SİS), 5. grup STZ+RES, 6. grup STZ+SİS,
7. grup RES+SİS ve 8. grup ise STZ+SİS+RES olarak belirlendi.

Bulgular
Aminotransferazlar (AST ve ALT) özellikle karaciğer hasarının belirteçleri olarak
bilinirler. STZ ve SİS verilen gruplarda AST ve ALT düzeylerin anlamlı düzeyde
arttığı, bunlarla birlikte resveratrol verilen gruplarda ise bu oranların düştüğü
tespit edilmiştir. Kreatinin kontrol grubuna göre SİS, STZ+SİS, RES+SİS ve
STZ+SİS+RES gruplarında anlamlı düzeyde yükselmiştir. Sadece SİS gurubu ile
RES+SİS ve STZ+SİS+RES grupları karşılaştırıldığında RES+SİS ve STZ+SİS+RES
gruplarındaki düşüş istatistik açısında anlamlı görülmüştür.

Sonuç
Sisplatin uygulanan diyabetik ratlarda resveratrolün tedavi edici etkisi olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Resveratrol, Sisplatin
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EFFECT OF CISPLATIN AND RESVERATROL ON THE SOME
BIOCHEMICAL PARAMETERS IN EXPERIMENTAL DIABETICS
WITH STREPTOZOTOCIN
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Aim
This study was conducted with the aim of determining the effect of cisplatin and resveratrol administration on some biochemical parameters in experimentally diabetic
rats.

Methods
64 rats were used in the study. Group 1 control group, Group 2 streptozotocin (STZ),
Group 3 resveratrol (RES), Group 4 cisplatin (SIS), Group 5 STZ + RES, Group 6 STZ +
SIS, Group 7 RES + SIS and group 8 was defined as STZ + SIS + RES.

Results
Aminotransferases (AST and ALT) are especially known as markers of liver damage.
AST and ALT levels were significantly increased in the STZ and SIS groups, and in the
resveratrol group, these rates decreased. According to the creatinine control group,
the levels of SIS, STZ + SIS, RES + SIS and STZ + SIS + RES were significantly increased.
When RES + SIS and STZ + SIS + RES groups were compared only with SIS group, the
decrease in RES + SIS and STZ + SIS + RES groups was found to be statistically significant.

Conclusion
It is thought that resveratrol is a therapeutic effect in diabetic rats administered with
cisplatin.
Key Words: Diabet, Resveratrol, Cisplatin
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Giriş ve Amaç
Obezite tedavisinde, klasik Yöntemler yanında aurikular akupunktur gibi
tamamlayıcı tıp Yöntemleri de kullanılmaktadır. Amacımız obez hastalarda
egzersiz ve diyet uygulaması (ED) ile egzersiz, diyet ve aurikuler akupunktur
(EDA) uygulamasını karşılaştırmaktı.

Yöntem
Çalışmaya, BMI ≥ 30 olan, 20-60 yaş arası 70 kadın gönüllü olarak katıldı.
Gönüllüler rastgele, Diyet-Egzersiz (DE) ve Akupunktur-Diyet-Egzersiz (ADE)
olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmanın başında ve aylık periyotlarda toplam
5 ay süreyle ölçümler yapıldı. Her iki gruba da bazal metabolizma miktarı kadar
diyet programı ve haftanın 5 günü 200 kcal’lik egzersiz verildi. ADE grubuna
ayrıca auriküler akupunktur uygulaması yapıldı.

Bulgular
Her iki grupta da aylık periyotlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kilo kaybı
gözlenirken iki grup arasında anlamlı fark tespit edilmedi.

Sonuç
Bu Sonuçlara göre diyet ve egzersizin beraber kullanılması ile kilo kaybı
sağlanabileceğini bunun yanında yapılan aurikular akupunkturun kilo vermeye
ekstra katkısının olmadığını söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Obezite, kulak akupunkturu, diyet, egzersiz
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RENKLİ BESLENME
Öğr. Üy. Dr. Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU1, Prof. Dr. Gülten KAPTAN ATEŞOĞLU2
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

2

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler,
hastalıkların hem tanı ve hem tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tedavileri
beraberinde getirmiştir. Tamamlayıcı tıp tıbbi tedavilerin yerine geçen pozitif
tıp olarak adlandırılan modern tıp tarafından kabul edilmeyen, her türlü sağlık
bakım sistemi olarak tanımlanabilmektedir.
Çalışmada renkler hem renk enerjisi hem de renkli besinlerin içerilerinde
bulunan maddelere yönelik olarak beslenmede bireye faydaları incelenmiştir.
Hem Türkiye hem de dünya literatüründe çok sık incelenmeyen bir konu olması
nedeni ile literatüre faydacı olmuştur.
Çalışma literatür tarama şeklindedir. Bulgular renkli beslenmenin faydalarını
onamış ve özellikle kırmızı ve yeşil renkli besinlerin renklerinden ötürü değişik
özellikleri ve faydaları olduğu görülmüştür.
Sonuç; renkli beslenme hem renklerin farklı enerjilerinin faydaları hem de
içerilerindeki farklı maddeler ve bu maddelerin sadece belirli renklerde olması
nedeni ile insan sağlığına çok çeşitli faydaları olduğu yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Renk, Enerji, Renkli Beslenme.

COLORFUL NUTRITION
Ass. Prof. Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU1, Professor Dr. Gülten KAPTAN ATEŞOĞLU2
1

Beykoz University Faculty Member
Director of Beykoz University Vocational School

2

Developments in the health sector since the middle of the twentieth century brought
complementary and alternative treatments for both diagnosis and treatment of diseases. Complementary medicine can be defined as any kind of health care system
that is not accepted by modern medicine, which is called positive medicine, which
replaces medical treatment.
In the study, the colors were examined for both the color energy and the benefits of
the individual to the foods contained in the colored foods. Both utilitarian literature
with Turkey was not an issue due to be examined very often both in world literature.
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The study is in the form of literature review. It has been shown to be beneficial to bulgiferous color nutrition and to have different characteristics and benefits, especially
due to the colors of red and green colored foods.
Result; color nutrition suggests that the benefits of different energies of color, as well
as the different substances in it, and the reason that these substances are only in
certain colors, are of various benefits to human health.
Key words: Color, Energy, Colored Nutrition.

TÜRKİYE VE DÜNYADA TAMAMLAYICI TIP KULLANIMININ
ARTMASI VE NEDENLERİ
Öğr. Üy. Dr. Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU1, Prof. Dr. Gülten KAPTAN ATEŞOĞLU2
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi

1

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

2

Sağlık alanında bilimsel ve modern tedaviler dışındaki tedavilerin büyük bir kısmı
tamamlayıcı ve alternatif tıp olarak isimlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda
tamamlayıcı ya da alternatif tıp deyimi hem güncel hayatta hem de akademik
literatürde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Tamamlayıcı tıp olarak kullanılan
Yöntemlerin büyük bir kısmı geleneksel olarak günümüze kadar aktarılan halk
arasında “kocakarı ilaçları” olarak da isimlendiren Yöntemlerden başkası değildir.
Çalışmanın amacı hızla artan tamamlayıcı tıp kavramının artma nedenlerinin
akademik disiplinler açısından araştırılmasıdır. Bu anlamda literatüre özgün
değer katacağı düşünülmektedir.
Bulgular tamamlayıcı tıbbın tıp disiplininde bilimsel yolla test edilemediği
için pek tasvip etmediğini ancak buna rağmen tüm dünyada kullanımının ve
araştırılmasının hızla arttığı yönündedir.
Sonuçta geçmişimizle de bağlantısı olan alternatif tıp Yöntemlerinin hem günlük
yaşamda kullanımı hem de farklı disiplinlerde araştırılma oranı artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Tıp, Tamamlayıcı Tıp.
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INCREASE AND CAUSES OF TURKEY AND SUPPLEMENTARY
MEDICAL USE OF THE WORLD
Ass. Prof. Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU1, Professor Dr. Gülten KAPTAN ATEŞOĞLU2
1

Beykoz University Faculty Member
Director of Beykoz University Vocational School

2

Most of the treatments outside the scientific and modern treatments in the field of
health are called complementary and alternative medicine. Especially in recent years, the term complementary or alternative medicine often confronts both in current
life and in academic literature. Much of the Methods used as complementary medicine are nothing more than the Methods that traditionally referred to as “foster
medicines” among the people who are transmitted to the day.
The aim of the study is to investigate the causes of the increasing complementary
medical concept in terms of academic disciplines. In this sense, it is considered that
literary value will be unique.

PEKMEZ VE RESVERATROLUN 7,12-DİMETİLBENZ[A]
ANTRASEN (DMBA) İLE DENEYSEL KARSİNOGENEZİS
OLUŞTURULAN RAT DİŞİ ÜREME ORGANI OVER DOKUSU
ÜZERİNE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ
Karabulut AB1, Kıran RT2, Otlu O3, Karabulut E4
1

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakultesi T.Biyokimya AD
İskenderun Teknik Üni Müh ve Doğa Bil Fak

2

Fırat Üniversitesi Genetik AD

3

Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Tıbbi Farmakoloji

4

Giriş
Polifenolik bileşik olan resveratrol (3,4’,5-trihidroksistilbene), trans-resveratrol
başta üzüm kabuğu ve çekirdeğinde olmak üzere yer fıstığı, dut, yaban mersini
gibi pek çok farklı besinde varolan doğal bir fitoaleksindir. Pekmez, meyvelerin
sularının kaynatılarak yoğunlaştırılmasıyla elde edilir. Pekmez ise demir, fosfor,
potasyum,sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineral maddeler; fosforik asit,
formik asit, organik asitler ve bazı vitaminler bakımından da zengin olduğu
bilinen meyve sularının kaynatılarak yoğunlaştırılması ile elde edilen doğal
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besindir. Polifenolik bileşiklerin doğal antioksidanlar olup reaktif oksijen türleri
(ROS) aracılığı ile oluşan doku hasarına karşı olası koruyucu etkilerinin olduğu
bilinmektedir.

Amaç
Bu çalışmada, 7,12-dimetilbenz[a]antrasen (DMBA) ile oluşturulan over hasarı
üzerine pekmez ve resveratrolün koruyucu etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 18
haftalık, 42 adet dişi Wistar Albino ratlar 6 gruba ayrıldı. DMBA Grubundaki
ratlara, 0. ve 7. gün subkutan 10 mg/kg DMBA; DMBA+ Pekmez grubundakilere
DMBA uygulaması ile birlikte % 20 pekmezli yem verilmiştir. DMBA+Resveratrol
Grubuna, DMBA ile günlük 10 mg/kg resveratrol sc olarak; Pekmez Grubuna ise
sadece % 20 pekmez içeren yem verilmiştir. Resveratrol grubuna günlük 10 mg/
kg resveratrol subkutan uygulanmıştır.

Sonuçlar
Arasında istatiki olarak anlamlı bulunmuştur GSH aktivitesi açısından; kontrol
ile pekmez (yüksek) (p=0.008); DMBA ile DMBA + Pekmez (yüksek) grupları
(p=0.027) ile kontrol grubu ile DMBA +Pekmez grupları arasında istatiksel olarak
anlamlı bulunmuştur(p<0.001). NO aktivitesi açısından DMBA ve resveratrol
grupları (p=0.018); DMBA ile DMBA+ Resveratrol grupları (p=0.004) ile Pekmez
ve Resveratrol grupları arasında anlamlı bulunmuştur (p=0.022). MDA aktivitesi
DMBA + Resveratrol ve DMBA + Pekmez grupları arasında (p=0.039) ve MDA +
Pekmez ile Pekmez arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001).

Tartışma
Doğu ve orta anadolunun en önemli besin kaynaklarından pekmezin üreme
sistem üzerine etkisi etken maddesi olan resveratrol ile kıyaslandığında anlamlı
olarak pekmezin daha fazla engellediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: DMBA (7,12-dimetilbenz[a]antrasen), resveratrol, üzüm
pekmezi, oksidatif stres, over
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ANTIOKSIDAN EFFECT OF PEKMEZ (MOLASSES) AND
RESVERATROL ON THE EXPERIMENTAL CARCINOGENESIS
WITH 7,12-DIMETHYLBENZ [A] OF RAT FEMALE
REPRODUCTIVE OVER TISSUES
Karabulut AB1, Kıran RT2, Otlu O3, Karabulut E4
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Background
The polyphenolic compound resveratrol (3,4’, 5-trihydroxystilbene), trans-resveratrol
is a natural phytoalexin present in many different foods such as grape peel and peanut, mulberry, Molasses is obtained by boiling fruit juices and concentrating them.
Molasses is mineral substances such as iron, phosphorus, potassium, sodium, calcium, magnesium; phosphoric acid, formic acid, organic acids and some vitamins
that are known to be rich in fruit juices are boiled and condensed natural food obtained. Polyphenolic compounds are natural antioxidants and are known to have
protective effects against tissue damage caused by reactive oxygen species (ROS).

Objective
In this study, the protective effect of molasses and resveratrol on over-injury caused
by 7,12-dimethylbenz [a] anthracene (DMBA) was investigated. In the study, 42 female Wistar Albino rats were divided into 6 groups for 18 weeks. Rats in the DMBA
group received subcutaneous 10 mg / kg DMBA on days 0 and 7; In the DMBA + Molasses group, 20% molasses feed was given together with the milk DMBA application. DMBA + Resveratrol Group, in addition to DMBA administration, daily doses of
10 mg / kg resveratrolsub; In the Pekmez Group, only 20% molasses was fed. Resveratrol Group received 10 mg / kg resveratrol subcutane per day.

Results
The Results were statistically significant between: in terms of GSH activity; molasses
in control (high) (p = 0.008); There was statistically significant difference between
DMBA and DMBA + molasses groups (p = 0.027) and control group and DMBA +
molasses groups (p <0.001). In terms of NO activity, DMBA and resveratrol groups
(p = 0.018); DMBA and DMBA + Resveratrol groups (p = 0.004) and Pekmez and Resveratrol groups (p = 0.022). There was a statistically significant difference between
MDA activities DMBA + Resveratrol and DMBA + molasses groups (p = 0.039) and
MDA + pekmez and pekmez (p <0.001).
604

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Discussion
It was observed that molasses from the most important nutrients of the eastern and
middle eastern motherland significantly the more inhibited; compared with resveratrol on the carcinogenezis stressor effect of reproductive system on the rat over
tissue.
Key words: DMBA (7,12-dimethylbenz [a] anthracene), resveratrol, grape molasses,
oxidative stress, over

FASİYAL PARALİZİLİ HASTADA KUPA VE SÜLÜK
UYGULAMASI
Dr. Elif DEMİR1
1

Kayseri Aile Sağlığı Merkezi

Olgu Sunumu:
Fasiyal sinir paralizisi enfeksiyöz, nörolojik, konjenital, neoplastik, travmatik,
sistemik ve iatrojenik nedenlerle oluşabilir. Fasiyal paralizi erken tanı ve tedaviyle
bir yıla kadar düzelme beklenir. Hastaların yaklaşık %80-85’inde ilk üç ay içerisinde
spontan ve tam iyileşme görülürken, %15-20’sinde hafif, %5’inde ise ciddi sinir
hasarı kalabilir. Bu yüzden erken tanı ve tedavi büyük bir önem tutmaktadır.
61 yaşında,kadın,evli,3 çocuk,ev hanımı ,kayseri
İki sene önce periferik fasiyal paralizi geçiren hastada tromboemboliye bağlı
iskemik inme tespit edilmiş. Hastaya Kraniyal BT anjio uygulanmış. Temporal lobta
tıkanıklık tam olarak açılamamış. Hastaya antiagregan, antiepileptik,antidepresan
tedavi başlanmış. Hasta geldiğinde grade 3 periferik fasiyal paralizisi mevcuttu.
Sol gözde kuruluk tam kapanamama ve dudağınının sol tarafında hissizlik
şikayetinden muzdaripti.
Hastada ek olarak hipertansiyon ve diyabetes mellitus mevcuttu. TA:120/80
NB:76 PO2:94 idi. Hastanın bakılan Cbc ve biyokimya parametrelerinde herhangi
bir patoloji mevcut değildi.
Hastaya ilk seansta C7 –kalp- kâhil-ehdeayn-cankurtaran hacamatı yapıldı. 3
hafta sonra kontrole çağırıldı. Genel anlamda kendini daha iyi hissettiğini ifade
eden hasta paralizisiyle ilgili bir değişiklik olmadığını ifade etti. Hastaya sülük
tedavisine başlandı. Akupunktur noktaları dikkate alınarak GB-14 ,ST-3,ST-4,ST-6,
ST-7,Sİ-18 noktaların civarına üçer hafta arayla üç seans sülük tedavisi uygulandı.
Hasta seanslar ilerledikçe dudağındaki hissizliğin azaldığını, konuşmasındaki
peltekliğin toparladığını ifade etti. Hasta nöroloji polikliniğine yönlendirildi.
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Tartışma
Sülükler çok eski çağlardan beri bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Sülüklerin tükrük bezi salgıları 100’ün üstünde farklı bioaktif madde içerir. Bu
salgılar vazodilatatörlere, bakteriyostatiklere, analjeziklere, anti-inflamatuarlara
ve antikoagulanlara, ödem çözücülere, mikrosirkülasyon bozukluklarını
önlemeye, organ ve dokuların hasarlı vasküler permeabilitesini, hipoksiyi
düzeltmeye, kan basıncını düşürmeye, immüniteyi arttırmaya, ağrı olaylarını
gidermeye ve organizmanın biyoenerjetik durumunu arttırmaya sahiptir.
ABD İlaç ve Gıda Dairesi (Food and Drug Authority of USA-FDA) sülüklerin bu
ülkede satışına, genel Amaçlar, plastik cerrahi ve mikrocerrahide kullanımına
2004 yılında izin vermiştir. Bu kıymetli ürününün daha iyi değerlendirilmesi ve
hirudoterapinin modern tıp uygulamalarında destekleyici tedavi olarak daha
etkin bir şekilde kullanılması çok önemlidir.

SIDERITIS MONTANA BİTKİSNİN METANOL EXTRESİNIN
RADİKAL GİDERME AKTİVİTESİ
Mahfuz Elmastas1, Nusret Genc2, Korhan Dedeoğlu2, Ramazan Erenler2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul,
Türkiye.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Tokat, Türkiye
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TIBBİ SÜLÜK SEKTÖRÜ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Mustafa Ceylan
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Iparta

ÖZET
Sülükler, antik çağlardan beri geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Günümüzde
bazı hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı nitelikte modern tıpta da yerini
almış durumdadır. Doğadaki popülasyonlarının sömürülmesi ve habitatlarının
tahrip edilmesi ile tıbbi sülüklerin nesillerinin tehlike altına girmesi, bazı türlerin
IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) gibi
uluslararası kuruluş ve sözleşmelerle koruma altına alınmasına yol açmıştır.
Bu durum uluslararası sülük ticaretini kotalarla sınırlandırmış ve gün geçtikçe
artan sülük talebinin yetiştiricilik yoluyla karşılanmasını zorunlu kılmıştır. Sülük
üzerine çalışan araştırmacı sayısının az olması ve ticari kaygılar dünya ölçeğinde
sülük yetiştiriciliği prosedürlerinin oluşumunu ve yaygınlaşmasını yavaşlatmıştır.
Türkiye’de sülük uygulamasını da kapsayan ve 2014’de yürürlüğe giren
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği gereğince tedavide
kullanılacak sülüklerin steril sülük elde edilen işletmelerden temin edilme
zorunluluğu tıbbi sülük sektörünü önemli düzeyde şekillendirmiştir. Gerek
bu durum gerekse sülüklerin ortalama 1.000 $/kg fiyatla ihraç edilmesi birçok
firmanın halihazırda teknik, yapısal ve pazarlama sorunlarının bulunduğu sülük
yetiştiriciliğine yönelmesine neden olmuştur. Bu bildiri ile tıbbi sülük sektörünün
güncel sorunları analiz edilmiş ve sektörünün sürdürülebilir yönetimi açısından
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: tıp, IUCN, CITES, sülük ihracatı, sülük yetiştiriciliği.

MEDICINAL LEECH SECTOR PROBLEMS AND SOLUTION
SUGGESTIONS
Mustafa Ceylan
Fisheries Research Institute, Isparta

ABSTRACT
Medicinal leeches have been used in traditional medicine since antiquity. They are
also used in modern medicine as complementary tools to treat of some diseases
nowadays. Because of over-collecting, and destroy of the medicinal leech habitats
have led some leech species to be protected by international organizations and conventions such as IUCN (International Union for Conservation of Nature) and CITES
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(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). This has limited their international trade with certain quotas and obliged the
growing demand to be met from leech breeding. The low number of researchers
studying on leeches, and commercial concerns have slowed the development and
spread of leech breeding procedures on the world scale. The Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices, released in 2014, that also covers hirudotherapy and obliges use of leech obtained from sterile farms, has significantly
shaped the medicinal leech sector in Turkey. This and the export of leeches at an
average price of 1,000 $/kg have led many firms to turn towards the leech breeding
sector that has technical, structural and marketing problems. The current problems
were analyzed and solution suggestions were offered for sustainable management
of the medicinal leech sector with this study.
Keywords: medicine, IUCN, CITES, leech export, leech breeding

TIBB-İ NEBEVİ: TARİHİ BAĞLAMI, TEMEL İLKELERİ VE
YENİDEN YORUMLANMASI
Uzm. Dr. Sare DAVUTOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

ÖZET
Bu tebliğde Tıbb-ı Nebevi kavramının ortaya çıkışı, kapsamı ve günümüzde
sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi konusunda bize sunduğu imkanlar
ve bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili bir çerçeve çizilecek ve Hicri 2-3.
Yüzyıldan bu yana ciddi bir külliyat oluşturan bu literatürün GETAT uygulamalarına
yapabileceği katkılarla ilgili önerilerde bulunulacaktır
Öncelikle vurgulamamız gereken önemli hususlardan biri Hazreti Muhammed›in
yaşadığı dönemde Tıbb-ı Nebevi kavramının kullanılmamış olmasıdır. Bu
kavram hadis kitaplarında «Kitabu›l-Merda» veya «Kitabu›t-Tıb» başlığı altında
toplanan hadislerin bazı ilavelerle müstakil eserler olarak telif edilmesiyle birlikte
kullanılmaya başlanmıştır. Birçok kaynakta kabul edildiği üzere, «Tıbbu›n-Nebevi»
başlığına eserinde ilk yer veren müellif Abdulmelik bin Habib el Endelusi›nin
Hicri 174-238 (M.S 790-852) yıllarında yaşadığını göz önünde tutarsak, bu zaman,
Peygamberimizin vefatından 200 yıl kadar sonrasına tekabul etmektedir. Yine
bu alandaki en sistematik ve kapsamlı eserlerden biri kabul edilen Et-Tıbbu’n
Nebevi’nin yazarı Ebu Nuaym el İsfahani Hicri 4-5. yüzyıllarda yaşamıştır (M.S
948-1038).
Çok büyük bir çabayla ortaya konulan bu literatürün zamanla hem dil ve kaynaklara
vukufiyetin azalması hem de tercümeler, eksik aktarımlar ve eklemeler nedeniyle
anlaşılmasında zorluklar ortaya çıkmıştır. Elbette orjinal eserde olmayan birçok
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zayıf hatta uydurma hadis ve maalesef çevirenin bazı tıbbi tavsiyeleri ve ilaç
önerileri de bu eserlerde yer almıştır.
Tıbb-ı Nebevi ile ilgili yorumlarda gördüğümüz iki farklı yaklaşım bu konuda
bugüne ulaşan külliyatı koşulsuz kabul veya Peygamberimizin dünyevi
hususlardaki görüşleri çerçevesinde değerlendirilmeli yaklaşımıyla reddetmek ya
da temkinli değerlendirmek şeklindedir. Ancak acizane kanaatim Tıbb-ı Nebevi
kitaplarında yer alan özellikle ilaç/bitki tavsiyelerini elbette titizlikle gözden
geçirmeli ancak ana prensipleri mutlaka dikkate almalıyız. Çünki Hz Muhammed
(SAV) insan doğasını maddi ve manevi boyutlarıyla bilen, hayatında sünnetullahı
tabii bir biçimde fıtrata uygun, tabiat ve sosyal çevresiyle birlikte yaşayan bir
önder insandı.
Nitekim son dönemlerde GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulamalarında
en çok üzerinde durulan üç ana başlık olan:
•

Beslenme,

•

Fiziksel Aktivite ve dinlenme,

•

Stres Yönetimi

konularının her birisi Peygamberimizin hayatında en fıtrata uygun şekliyle yer
almıştır. O’nun az miktarda ve kendi bünyesine uygun, temiz gıdayla beslenmesi,
belli aralıklarla oruç tutması, yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temizliğine
verdiği önem hepimizin malumudur. Tüm insanlığa kendi hayatında aktif, sporu
teşvik eden, tevekkül, salih dostlarla birarada olmak gibi prensipleri uygulayarak
ağır sorumluluklarının getirdiği yükü hafifleten kendisi ve çevresiyle barışık bir
örneklik sunmuştur. Uzun yıllar önce kısıtlı kaynaklarla bu konuda mütevazi bir
çalışma yapmaya çalışmış ve bir hekim olarak Peygamberimizin bütüncül TIP
anlayışından çok etkilenmiştim.
Peygamberimizden sağlığa ilişkin örnek almamız gereken belki de ilk husus
sağlığıyla ilgili sorumluluk alması, kendisine ruhen ve bedenen neyin iyi
neyin zararlı olduğunu tafsilatıyla bilmesidir. O hastalanmamak için neler
yapması gerektiğini bildiği gibi hastalandığında da neler yapacağını biliyordu.
Döneminin ehliyetli hekimlerine hem kendisinin tedavi olduğu hem de tedavi
için başvurmayı tavsiye ettiği tüm kaynaklarda zikredilir.
Günümüze bakan yönüyle önemli bir başka husus günümüzün tıbbi etik
prensipleri çerçevesinde değerlendirebileceğimiz temel uygulamalardır. Nitekim
«Tıbbi bilgisi olmayan bir kimse doktorluk yapmaya kalkar ve zarar verirse bunu
tazmin eder» hadisi bu önemli konuyla ilgilidir.
Peygamberimiz Kuran-ı Kerim›deki sağlığı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen
emir ve yasakların uygulayıcısı/öğreticisi/açıklayıcısı olduğu için Kuran›daki
birçok emir ve yasak da «Tıbb-ı Nebevi»nin kapsamı içindedir. Bu bağlamda
birkaç ayeti zikretmek istiyorum:
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«Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler…»
«İnsana ana ve babasına iyi davranmasını emrettik. Anası onu zahmete dayanarak
taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi
otuz aydır…» 			
Bilindiği gibi pek çok ibadet, emir ve yasakla ilgili Kuran ayetleri genel çerçeve
verir ve ayrıntılı uygulamaları için Hadis ve sünnete başvurulması gerekir. Ayette
emzirme ile ilgili net bir süre verilmiş olması dikkat çekicidir. Son birkaç dekatta
yapılan çalışmalar gastrointestinal mikrobiota kompozisyonunun komplex yapısı
ve birçok endojen ve eksojen faktörün bu konuda oynadığı rolü açıkça ortaya
koymuştur. Yaşamın ilk yıllarındaki beslenme şeklinin çocukluk ve erişkin dönem
sağlığının en önemli belirleyicilerinden biri olduğu ve koruyucu etkisinin esas
olarak intestinal mikroflora kompozisyonunu düzenleme gücüne bağlı olduğu
düşünülmektedir. Anne sütünün sağlığa olumlu katkıları tartışmasız olarak çok
özeldir ve mutlaka teşvik edilmelidir.
Biz artık anne sütünün bebek için ideal besin olma dışında emzirmenin anne
bebek bağlanması (attachement) konusunda da eşsiz bir deneyim olarak insanın
sevme kapasitesini de etkilediğini ve bedensel ve ruhsal sağlığa çok önemli
olumlu katkıları olduğunu, ayrıca emzirmenin annenin hem erken postnatal hem
uzun vadeli sağlığına da önemli katkılar yaptığını biliyoruz. Nitekim yapılan çok
önemli bir araştırma anne sütünün bunlarla birlikte pekçok olumlu sonucunu
ortaya koymuştur.
Hem farz hem sünnet ibadetlerden olan Oruç da sağlığa etkisi açısından çok
önemli bir vecibedir:
«Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin
üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı.» 		
Zahid Sahabi Abdullah b. Amr b. As’ın her gün oruç tuttuğunu haber alan rahmet
Peygamberi ona, «Gündüz oruç tuttuğun, geceleri de ibadetle meşgul olduğun
geldi kulağıma, gerçekten öyle mi?» diye sorar. Abdullah, «Evet, Ey Allah’ın
Resulü!» diye cevap verir. Efendimiz, «Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen tutma!
Gecenin bir kısmında ibadet et, bir kısmında ise uyu! Çünkü vücudunun sende
hakkı var, gözünün sende hakkı var, hanımının sende hakkı var, misafirinin sende
hakkı var. Her ay üç gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü senin için her iyiliğe on
kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır» buyurur.
Abdullah, «Ey Allah’ın Resulü! Benim gücüm kuvvetim yerinde, (daha fazlasını
yapabilirim)» der. Bu defa Hz. Peygamber, «Öyleyse Allah’ın peygamberi Davud
(as) gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma!» buyurur. Abdullah, «Allah’ın peygamberi
Davud’un (as) orucu nasıldı?» diye sorar. Efendimiz, «yılın yarısında oruçlu olmak
şeklinde» diye cevap verir.
Yıllar geçip Abdullah b. Amr yaşlandığında «Keşke, Hz. Peygamber’in (sav) verdiği
izni kabul etseydim» demistir.
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Hz Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peşpeşe tutulan visal orucunu da
hoş karşılamazdı ve «Visal orucu tutmaktan sakının!» buyururdu.
Bildiğiniz gibi 2016›da Fizyoloji ve Tıp alanındaki Nobel ödülü otofajinin
mekanizmalarını keşfetmesi nedeniyle Japon Bilim adamı Yoshinori Ohsumi’ye
verildi. Otofaji (kendini yemek-sindirmek) ökaryotik hücre parçalarının aynı
hücrenin lizozom veya vakuollerinde sindirilmesidir. Son 70 yıldır üzerinde
çalışılmasına rağmen otofaji için gerekli kilit adımların moleküler düzeydeki
mekanizmasını yeni anlamaya başlıyoruz. Önceleri hormonal ve açlık cevabı
olarak tanımlanan otofajinin biyolojide daha kapsamlı bir rolü olduğunu ve
organel yeniden şekillenmesi, protein ve organel kalite kontrolü, genotoksik
stresin önlenmesi, tumor supresyonu, patojenlerin eliminasyonu, immünite ve
inflamasyonun regülasyonu, maternal DNA kalıtımı, metabolizma ve hücresel
yaşamı da içeren süreçlerde dolayısıyla sağlık ve hastalıkla ilişkili önemli bir rolü
olduğunu artık biliyoruz.
Açlığın yani orucun insan sağlığına etkisiyle ilgili çok sayıda çalışma yapılmış
ve yapılmaktadır. Dünyada uygulanan farklı oruç modelleri ve bunların sağlığa
katkılarının incelendiği bir yayında aralıklı oruç tutmanın bağırsak mikrobiotası
çeşitlilik ve aktivitesini, biyolojik saati ve buna bağlı diet, uyku ve fiziksel aktiviteyi,
metabolic regülasyonu ve bunun sonucunda da Obezite, Tip2 DM, Kanser ve
serebrovasküler hastalık riskini azalttığı belirtilmektedir.
«Hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde oruç tedavisi-mevcut kanıtlar» başlıklı
bir diğer yayında, «Sonuç olarak oruç tedavisi kronik hastalıkların önlenmesi ve
tedavisine katkı sağlayabilir ve gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalarla
değerlendirilmelidir.» denilmektedir. Yine «aralıklı ve periyodik orucun birçok
sağlık göstergesi ve daha önemlisi deneysel modellerde DM, kardiyovasküler
hastalıklar, Alzheimer, Parkinson ve inme gibi nörolojik hastalıklar ile geniş bir
yelpazedeki birçok hastalık süreçlerine karşı koyduğu ve fonksiyonel sonuçları
düzelttiği yönünde çalışmalar» olduğu söylenmektedir.
2013›de yayınlandığından beri çok satanlar listesinde olan 5/2 Oruç diyeti
kitabının yazarları Michael Mosley ve Mimi Spencer da haftanın ardışık olmayan
iki günü 500 kalori/günlük bir diet öneriyor. Hatta, Mosley «Mesela Pazartesi ve
Perşembe» diyor. Dr Mosley, farklı oruç rejimlerini deneyerek 5/2 yönteminde karar
kıldığını ve bu dietin sadece kilo vermeyi sağlamakla kalmayıp hipertansiyon,
kolesterol düzeyi ve insulin resistansı gibi parametrelerde de düzelme sağladığını
ifade ediyor ve konuyla ilgili görüşünü aldığı bir uzmanın ifadesiyle: «Bedeninize
yapabileceğiniz oruç kadar etkili başka birşey yoktur» diyor. Uzun yıllar üç ana üç
ara öğün beslenme önerisiyle maalesef yanlış yönlendir(il)diğimizi artık pekçok
çalışma ortaya koydu.
Aslında Hipokrat ve İbn-i Sina başta olmak üzere birçok hekim orucu tedavide
kullanmış ve son yıllarda bu konuda çok zengin bir literatür meydana çıkmıştır.
Türkiye’de de bu konuda kongremizi düzenleyen kurumlardan biri olan Sağlık
Bilimleri Üniversitemiz bünyesinde çok merkezli bir çalışmaya başlandığını
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memnuniyetle duyurmak isterim.
Sağlığın önemli gereklerinden birisi de biyolojik saatimizle uyumlu çalışma ve
dinlenme dönemleridir. Nörofizyoloji alanında yapılan çalışmalar uykunun pasif
bir dönem değil programlanmış aktif bir hadise niteliği taşıdığını ve periyodik
olarak ortaya çıktığını göstermiştir. Mesela insan bedeninde hücre yenilenmesi
ve tamiri en yoğun olarak 23 ila 02-03 saatleri arasında gerçekleşir. Ayrıca uyku
laboratuarlarında deneklerin geceye ilaveten öğle saatlerinde de uyuduğu tesbit
edilmiştir.
Peygamberimizin günlük hayatında son derece aktif olduğunu, günlük hayat
ritmini gündüz ve geceye göre ayarlayıp spor yapmayı teşvik ettiğini, gece ibadet
için uyanıp gün ortasında kısa bir istirahate zaman ayırdığın biliyoruz.
Bu, Kuran›daki «Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku
için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık» ayetiyle
uyumludur. «Sağlıklı ve üretken bir hayat için sağlıklı bir miktarda uyku şarttır
ve değerlendirilen çalışmalar uykunun bir lüks olarak algılanmaması gerektiğini
ve sağlıklı bir hayatın önemli bir bileşeni olduğunu göstermektedir. Günlük
8 saatten fazla ve 7 saatten az uyuyan bireyler tüm sebeplere bağlı ölümler,
kardiyovasküler hastalıklar ve semptomatik dibetes Melitus açısından bir miktar
artmış bir riske sahiptir.»
Dünyada ekvatorun her iki yanında 45. enlemler arasında öğle uykusuna izin
veren bir anlayış ve yerleşik bir kültür mevcuttur. Buna Araplar «Kaylule», İspanyol,
İtalyan ve Yunanlılar ise «Siesta» adını verirler.
Hz. Peygamberin kayluleden «güzel bir adet» diye söz ettiği, zaman zaman
yakınlarının evinde kaylule yaptığı rivayet edilir. Yine «Rasûlüllah (s.a.s)›ın:
«Gündüz orucu için sahur yemeğinden ve gece ibadetine kalkmak için
«kaylûle»den yararlanın» (İbn Mâce, Savm, 22) hadisinden bu husus açıkça
anlaşılmaktadır».
Günümüzde yapılan çalışmalar da 30 dakikadan kısa sureli bir öğle uykusunun
zindeliği pekiştirdiğini ve performans ve öğrenmeyi artırdığını ortaya
koymaktadır.
Burada yeri gelmişken dikkat çekilmesi gereken bir husus, sağlığı ile ilgili
sorumluluk alan bir örnek insan olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)
kendisine uyanların sağlığını korumak/düzeltmek üzere gönderilmediği gibi
sahabelerine bir reçeteler kitabı da bırakmış değildir. Ancak hem günlük rutin
hayatında hem de hastalık durumunda yaptıkları sayesinde kendi fıtratıyla
barışık, doğal çevresi ile uyum içinde sağlıklı ve verimli bir hayat sürmüştür. Hz.
Muhammed (sav) insan doğasının maddi ve manevi yönlerine tümüyle vakıf
bir peygamber olarak kendi hayatını sünnetullah üzere tanzim etmiştir. Elbette
hadislerin bağlayıcılığı tartışmasına girmek istemiyorum.
Tıbb-ı Nebevi ile ilgili kaynaklara öncelikle vakıf olmak, günümüz diline doğru
612

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

tercümeler ile aktarılmasını sağlamak, bugünkü tıbbi bilgilerimiz ışığında
yorumlamak hem bir görev hem bir meydan okuma olarak önümüzde duruyor.
Dünyanın farklı yerlerindeki kaynaklara ve uzmanlara erişimin bu kadar
kolaylaştığı bir dönemde bunu rahatlıkla yapabilmeliyiz diye düşünüyorum.
Bu kongre vesilesiyle farklı ülkelerde yayınlanmış Tıbb-ı Nebevi (özellikle İbni
Kayyım el Cevzi’nin Zadu›l-Mead adlı eserindeki ″Tıbbu›n-Nebi: Hz Peygamberin
Sağlık Konusundaki Tutum ve Öğütleri″ bölümünün müstakil kitaplar olarak
Türkçe ve İngilizce tercümelerini incelediğimde pek çoğunun son derece özensiz
yayınlandığını farkettim. Bu konudaki tüm eserlerin hekimler ve Arapça ve
Osmanlıcaya vâkıf ilim adamları ile kurulacak çalışma grupları tarafından dikkatle
gözden geçirilmesi, zaman içinde esere ilave edilmiş tedavi metodları, anlaşılmaz
ilaç önerilerinin belirlenmesi, bitki isimlerinin latincelerinin tesbit edilerek en
azından dipnot olarak araştıma yapacak kişilerin istifadesine sunulması ve
bugün ulaştığımız tıbbi teknoloji sayesinde mahiyetini anlayabileceğimiz hadis
ve sünnetlerle ilgili araştırmalar planlanması gerekmektedir.		
Peygamberimizin sağlıkla ilgili uygulamaları ve tedaviyi teşviki, her hastalığın
bir şifası olduğunu belirtip bunu aramaya teşvik etmesi, kadim tıp bilgisinin
tercümelerle İslam coğrafyasına aktarılması, büyük İslam hekimlerinin
yetişmesine vesile olmuş, onların ortaya koydukları özgün eserlerle bu alana
katkı yapmalarını sağlamıştır. Benzer bir çabayla yeni araştırmalar yapılabilir,
yapılmalıdır.
Muhtemel araştırma konuları olarak birkaç konuyu zikretmek istiyorum:
-KOKU: Peygamberimizin meşhur hadisini bilirsiniz: «Bana dünyanızdan üç şey
sevdirildi: güzel koku, kadın ve gözümün nuru Namaz».
2004 Tıp Nobeli DNAmızdaki yüzlerce genin burnumuzdaki olfaktör sensor
nöronların koku reseptörlerini nasıl kodladığı konusunu çalışan Linda Buck
ve Richard Axel’e verilmiştir. Her bir reseptör koku molekülü bu reseptöre
bağlandığında değişen bir proteindir. Bu beyne bir elektrik sinyali gönderir. Ve
bu koku reseptör hücreleri sinir sisteminde dış ortama açık tek nöron grubudur.
Dolayısıyla koku tüm duyuları filtre eden talamusa uğramadan beyne ulaşır.
Ve koku birçok davranışımızın düzenlenmesinde rol oynar, mesela hafıza-koku
ilişkisi çok önemlidir. Olfaktör reseptörleri kodlayan büyük miktarda gen ailesi
reseptör molekülleri kodlayan yüzlerce farklı geni barındırır ve bu memelilerdeki
genlerin yaklaşık % 3’üne tekabül eder. Bu konuda yapılacak araştırmaların koku
fizyolojisi ve aromaterapi konusunda ufuk açıcı olacağını aynı zamanda zararlı
kokuların hayatımızdan çıkarılmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum.
-GIDAların psikolojik etkisi: Hastalar için üzüntü ve kederi giderdiğinden dolayı
telbine bulamacı yapılması sahih hadis kaynaklarında mevcut bir tavsiyedir. Bu
konuda araştırmalar dizayn edilebilir, tıbbi teknolojik imkanlar kullanılarak gıdabeslenme/psikoloji ilişkisi kanıtlarıyla ortaya konulabilir.
-MÜSHİL kullanımı: Peygamberimizin bir hanım sahabiye» müshil olarak ne
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

613

Bildiriler Kitabı

kullanıyorsunuz?» diye sorduğunu bilmek doğrusu zaman zaman rutin olarak
önerilen bir uygulama olabileceğini düşündürüyor.
Kolon hidroterapi-mikrobita-gaita transplantasyonu konularında bilgi ve
tecrübemiz arttıkça arınma(detox) ve mikrobiotanın düzeltilmesinin önemini
de daha iyi kavrıyoruz. Birçok hastalığın ve tedavisinin bağırsakta başladığı
gerçeğinden hareketle bu konudaki hadisler ve Tıbb-ı Nebevi kitaplarındaki
tavsiyelerin ele alınarak yeniden değerlendirilmesi ve yorumlanması gerektiğine
inanıyorum.
Bu kongremizde ele alınan tüm GETAT uygulamalarını gözönüne aldığımızda Tıp
alanında bir paradigma değişikliği sürecinin içinde olduğumuzu düşünüyorum.
Bedeni/insanı ve hastalık süreçlerini daha iyi anlamak için başvurulan/geliştirilen
diseksiyon yöntemi hücresel hatta moleküler düzeye kadar inebilmemizi
sağlayarak çok kapsamlı bilgiler edinmemizi mümkün kıldı ancak bu elde
ettiğimiz bilgiler bizi tam/bütün, ruhu bedeni, psikolojisi hatta enerjisi ve sosyal
çevresiyle karşılıklı etkileşimlerden mürekkep bireylerin sağlığını korumak ve
tüm hastalıklarını iyileştirme yönünde gerçek bir başarıya ulaştıramadı.
Şimdi yapmamız gereken ulaştığımız bu muazzam bilgiyi bütüncül bir yaklaşımla
parçalayarak, sistemlere ayırarak farklı uzmanlık alanlarına teslim ettiğimiz
İNSANın şifası, mutluluğu, huzuru için nasıl kullanacağımızın algoritmalarını
oluşturmak. Bu noktada farklı GETAT yaklaşımlarının puzzle parçaları gibi önemli
ipuçları verdiğini düşünüyorum. Elele vererek bu resmi tamamlamamız ve
insanlığa sunmamız gerekli ve mümkün. Bu yolda tüm hekimlerimize başarılar
diliyorum.
Son olarak bu kongreye emeği geçen tüm kurum ve kişileri kutluyor, tüm
katılımcılara teşekkür ediyorum.

Anahtar Kelimeler: tıp, IUCN, CITES, sülük ihracatı, sülük yetiştiriciliği.

MEDICINAL LEECH SECTOR PROBLEMS AND SOLUTION
SUGGESTIONS
Mustafa Ceylan
Fisheries Research Institute, Isparta

ABSTRACT
Medicinal leeches have been used in traditional medicine since antiquity. They are
also used in modern medicine as complementary tools to treat of some diseases
nowadays. Because of over-collecting, and destroy of the medicinal leech habitats
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have led some leech species to be protected by international organizations and conventions such as IUCN (International Union for Conservation of Nature) and CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). This has limited their international trade with certain quotas and obliged the
growing demand to be met from leech breeding. The low number of researchers
studying on leeches, and commercial concerns have slowed the development and
spread of leech breeding procedures on the world scale. The Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices, released in 2014, that also covers hirudotherapy and obliges use of leech obtained from sterile farms, has significantly
shaped the medicinal leech sector in Turkey. This and the export of leeches at an
average price of 1,000 $/kg have led many firms to turn towards the leech breeding
sector that has technical, structural and marketing problems. The current problems
were analyzed and solution suggestions were offered for sustainable management
of the medicinal leech sector with this study.
Keywords: medicine, IUCN, CITES, leech export, leech breeding

MAYDANOZ (PETROSELINUM CRISPUM) EKSTRESININ
ÇEKAL LIGASYON ILE SEPSIS OLUŞTURULMUŞ RATLAR
ÜZERINDEKI PROFILAKTIK ETKISININ ARAŞTIRILMASI
İnt. Dr. İhsan Kulaksız1, Prof. Dr. Nigar Vardı2, Prof. Dr. Hakan Parlakpınar3,
Arş. Gör. Onural Özhan3, Arş. Gör. Azibe Yıldız2, Prof. Dr. Alaadin Polat4,
Arş. Gör. Kevser Tanbek4, Arş. Gör. Ahmet Kadir Arslan5, Doç. Dr. Yasir Furkan Çağın6
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem VI öğrencisi, Malatya
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Malatya
3
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, Malatya
4
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Malatya
5
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, Malatya
6
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Malatya
1
2

Giriş
Maydanoz (Petroselinum crispum) yemeklere lezzet ve koku veren aromatik
bir bitkidir. Türkiye’de sulu maydanoz ekstreleri, kardiyovasküler ve nörolojik
hastalıkların tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda çekal
ligasyon (CLP) ile sepsis oluşturulan ratlarda maydanoz ekstresinin profilaktik
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem
Wistar albino ratlar 4 gruba ayrılmıştır (n=8/grup). (1) Sham grubu; (2) PcE grubu
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(2 g/kg Petroselinum crispum ekstresi 14 gün p.o.) (3) CLP grubu; (4) PcE+CLP
grubu (2 g/kg PcE 14 gün p.o. + CLP). Ratların ileum dokusunda histolojik ve
biyokimyasal analizler yapılmıştır.

Bulgular
PcE+CLP grubunda, CLP grubuna göre, infiltrasyon şiddetinin azaldığı; kripta ve
villus uzunluğunun yükseldiği tespit edilmiştir (p<0.05). Bu grupta, Paneth hücre
degranülasyon şiddetinin azaldığı ve hücrelerin morfolojik görünümünün Sham
grubuna benzer olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Doku biyokimya bulgularının,
histopatoloji sonuçlarını destekler nitelikte olduğu kanıtlanmıştır.

Sonuç
Maydanoz ektresinin sepsis oluşturulan ratlarda profilaktik etkili olduğu
gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Çekal ligasyon, Maydanoz, Petroselinum crispum, Rat, Sepsis.
“CLP Yöntemiyle Oluşturulmuş Sepsis Modelinde Petroselinum crispum’un
Profilaksi ve Tedaviye Olan Etkisinin Araştırılması” başlıklı projemiz, TÜBİTAK
2209a Programı kapsamında desteklenmiştir.

INVESTIGATION OF THE PROFILACTIC EFFECT OF PARSLEY
(PETROSELINUM CRISPUM) EXTRACT ON CECAL LIGATION
AND PUNCTURE INDUCED SEPSIS IN RATS
Int. Dr. Ihsan Kulaksiz1, Prof. Nigar Vardi2, Prof. Hakan Parlakpinar3, Res. Asst. Onural
Ozhan3, Res. Asst. Azibe Yildiz2, Prof. Alaadin Polat4, Res. Asst. Kevser Tanbek4, Res.
Asst. Ahmet Kadir Arslan5, Assoc. Prof. Yasir Furkan Cagin6
Inonu University, Faculty of Medicine, Undergraduate student, Malatya
Inonu University, Faculty of Medicine, Histology and Embriology Department, Malatya
3
Inonu University, Faculty of Medicine, Pharmacology Department, Malatya
4
Inonu University, Faculty of Medicine, Physiology Department, Malatya
5
Inonu University, Faculty of Medicine, Biostatistics and Medical Informatics Department, Malatya
6
Malatya Training and Research Hospital, Internal Medicine Department, Malatya
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Objective
Parsley (Petroselinum crispum) is an aromatic herb that has been used to give fla616
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vour and odour to dishes. Aqueous parsley extract in Turkey, traditionally used in the
treatment of cardiovascular and neurological diseases. In our study, it was aimed
to investigate the prophylactic effect of parsley extract cecal ligation and puncture
(CLP) induced sepsis in rats.

Method
Wistar albino rats were divided into 4 groups (n=8/group). (1) Sham group; (2) PcE
group (2 g/kg Petroselinum crispum extract 14 days p.o.) (3) CLP group; (4) PcE+CLP
group (2 g/kg PcE 14 days p.o. + CLP). Histological and biochemical analyzes of rats
were performed in ileum.

Findings
In the PcE + CLP group, according to the CLP group, the infiltration severity decreased; crypt and villus length were elevated (p <0.05). In this group, the intensity of
Paneth cell degranulation decreased and the morphological appearance of the cells
was similar to that of the Sham group (p <0.05). Tissue biochemical findings have
proven to support histopathology results.

Result
Parsley extract has been shown to be prophylactic effect in sepsis-induced rats.
Key words: Cecal ligation, Parsley, Petroselinum crispum, Rat, Sepsis.
“Investigation of the Prophylactic and Therapeutic Effect of Petroselinum crispum
in the Sepsis Model Induced by the CLP Method” entitled study was supported by
TUBITAK 2209/a Program.

GEBELİKDE MUSKULOSKELETAL PROBLEMLERE
OSTEOPATİK YAKLAŞIMLAR
Dr. Gülsemin Ertürk Çelik
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Başbakanlık

Özet
Gebelik döneminde kadın vücudunda fizyolojik, yapısal ve biyokimyasal birçok
değişiklik meydana gelir. Gebelerde yapısal, postural, hormonal ve fizyolojik
değişiklikler nedeniyle kas iskelet sisteminde bozukluklar ve bu bozukluklara
bağlı disabilite görülür. En sık görülen kas iskelet sistemi problemleri bel ve
pelvik ağrıdır. Diğer problemler; forward head, tuzak nöropatileri (torasik
outlet sendromu, karpal tünel sendromu vb.), tenosinovit, myofasiyal ağrı
sendromu, kondromalazi patella, patellofemoral ağrı sendromu, rektus diastazı,
symphisis pubisde genişleme, koksidini, femur başı osteonekrozu, kalçada
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geçici osteoporoz, bacak krampları, huzursuz bacak sendromudur. Osteopatik
tedavi, gebelerde kas iskelet sistemi problemlerinde kullanılabilen, fonksiyonu
ve homeostasisi destekleyen bütünleyici bir yaklaşımdır. Osteopatik tedavide
yapısal, visseral ve kraniosakral teknikler gibi birçok farklı teknikler kullanılır.
Osteopatik tedavinin, gebeliğe bağlı kas iskelet sistemi problemleri olan
kadınların tedavisinde güvenli, etkili ve faydalı olabileceğine dair kanıtlar giderek
artmaktadır. Bununla birlikte, hamilelikte osteopatik manuel tedavinin etkinliği
için kanıt seviyesi hala çok sınırlıdır. Ne yazık ki, osteopati tıbbının uzun yıllardır
var olmasına rağmen kanıta dayalı çalışma hala yeterli değil. Bu konuda daha
fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler; Osteopatik tedavi, Gebelik, Musculoskeletal problemler

Abstract
Throughout pregnancy, various physiologic, structural and biochemical changes
occur within the maternal body. Because of the structural, postural, hormonal and
physiologic changes, musculoskeletal problems and associated disabilities are seen.
The most common symptoms are low back pain and pelvic pain. Other problems are
forward head, the nerve entrapment syndromes (thoracic outlet syndrome, carpal
tunnel syndrome etc.), tenosynovitis, myofascial pain syndrome, chondromalacia
patellae, patellofemoral pain syndrome, rectus diastasis, symphysis pubis dysfunction, coccydynia, femoral head avascular necrosis, transient osteoporosis of the hip,
muscle cramps, restless leg syndrome. Osteopathic therapy is a complementary approach that supports function and enhances homeostasis in pregnant women, which can be used in musculoskeletal problems. Many different techniques were used
for the osteopathic treatment such as structural, visceral and craniosacral. There
is a growing evidence that osteopathic therapy is safe, effective and beneficial for
treatment of women with pregnancy-related musculoskeletal problems. However,
the level of evidence for the efficacy of osteopathic manual therapy in pregnancy is
still very limited. Unfortunately, despite the fact that osteopathic medicine has been
existed for many years, the evidence-based trial is still not enough. More researches
is needed in this regard.
Keywords; Osteopathic treatment, Pregnancy, Musculoskeletal problems

Giriş
Kadın vücudunda gebelik döneminde tüm sistemlerde biyokimyasal, fizyolojik
ve yapısal bir takım değişiklikler meydana gelir. Bu süreç içerisinde oluşan
değişiklikler beden kütlesini, ağırlık merkezini, eklem laksitesini, muskulotendinöz
kuvveti ve postural dizilimi etkilemektedir. Bu değişimlerin muskuloskeletal
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sistem ve fonksiyonları üzerinde ciddi etkileri görülmektedir. Gebelik döneminde
uygun postürün sağlanması ve biyomekanik değişikliklerin reedüke edilmesi,
holistik ve entegre yaklaşımların bireye özgü olarak uygulanması sağlıklı
bir gebelik dönemi geçirilmesini, kolay ve kısa doğum sürecini, postpartum
dönemde hızla bir iyileşme ve normal vücut mekaniklerini kısa sürede kazanmayı
sağlar. Bu iyi bir gebelik rehabilitasyonudur. Gebelik esnasında görülen lomber
ve pelvik ağrılarda rehabilitasyon yöntemleri olarak eğitim, istirahat, egzersizler
(su içi ve dışı), kas iskelet sistemi ve obstetrik yönetim, fizik tedavi uygulamaları,
transkutanöz sinir stimülasyonu, akupunktur, kinezyotaping, manuel terapi, sert
pelvik destekler (ozzlo yastığı, trokanterik kemer, pelvik, sakral ve sakroiliak korse
ve kemerler, el bileği atelleri, patellar kısıtlayıcı atel), 8-12 haftalık iken egzersiz
programları, kraniosakral tedavi, osteomanipülatif uygulamalar kullanılmaktadır.
Gebelik rehabilitasyonunda en önemlisi gebelerde uygun postürün ve
biyomekanik dengenin sağlanmasıdır (1,2). Gebelik rehabilitasyonunda
osteopatik tedavi yaklaşımları giderek artan oranlarda kullanılmaya başlandı. Bu
yöntemlerin sezeryan ve komplikasyon oranlarında azalma, kas iskelet sistemi
disfonksiyonlarına bağlı ağrıların azalması gibi faydaları gösterilmiştir. Özellikle,
osteomanipülatif tedavi somatik disfonksiyonu ortadan kaldırarak ve uygun
yapıyı koruyarak gebelerde ağrıyı azaltabilir. Ayrıca, visserosomatik bağlantı
yoluyla, maternal hemodinamik değişiklikler kontrol altına alınabilir, doğumun
süresi azaltılabilir ve doğumun komplikasyonları önlenebilir (3).
Gebelikte kas iskelet sisteminde görülen değişiklikler:
Gebelikde kas iskelet sistemi en sık postural ve hormonal değişiklikler, göğüs
kafesinin ekspansiyonu, kilo artışı, sıvı retansiyonu ve gebelik öncesi dönemde
mevcut kas iskelet sistemi kaynaklı bozukluklardan etkilenir (4).
Meme ve uterus büyümesi, kan volümünde ve ekstrasellüler sıvıdaki artış ile kilo
artışı sonucunda kas iskelet sistemi daha fazla yüklenme ve zorlanmaya maruz
kalır. Gebelikte diyafragma yükselir, göğüsün anteroposterior ve transvers çapı
artar. İnterkostal açı artar. Yükselen birinci kosta üzerindeki nörovasküler yapıların
gerilmesi ile torasik outlet sendromu ve bir varyasyonu olan akroparestezi ortaya
çıkabilir, ellerde ve ön kolda uyuşma şikayeti olabilir. Özellikle üçüncü trimesterde
sıvı retansiyonundaki artışa bağlı sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durum çoğu
kadında ayak bilekleri ve ayaklarda değişik derecelerde ödem ve eklem hareket
açıklığında azalma ile sonuçlanır. Postüral değişiklikler, artan sıvı retansiyonu ve
ödemli bağ dokusu tuzak nöropatilere zemin hazırlar (5,6)
Östrojen, progesteron, endojen kortizol ve relaksin hormon seviyesindeki
değişiklikler kas iskelet sisteminde değişikliklere neden olur. Progesteron
sıvı retansiyonunda artışa neden olur. Özellikle relaksin yumuşak doku
değişikliklerinden sorumlu tutulmaktadır. Gebeliğin 10-12. haftası arasında
salınmaya başlayan relaxin hormonu, pelvik kemerin genişlemesine izin vermek
için ligaman laksitesinde artış, kıkırdakta yumuşama ve sinovial proliferasyona
neden olur. Symphysis pubiste patolojik genişleme ve sakroiliak eklemlerde
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

619

Bildiriler Kitabı

zorlanma gebelikteki önemli kas iskelet sistemi bozukluklarındandır (7).
Postüral değişiklikler;
Gebe uterusunun büyüklük ve ağırlığındaki artışa bağlı olarak ağırlık merkezi
öne doğru yer değiştirir ve sakrum nutasyonu gelişir. Lomber lordozda artma,
kompanzatuvar olarak dorsal kifozda artma, forward head, protrakte omuz
görülür. Büyüyen uterus, pubis üzerine bası yapar, anterior pelvik tilt gelişir.
Pelvik tilt ve lomber lordozun artışı gövdenin ekstansör kaslarında ve sakroiliak
eklemlerde gerilimi arttırarak bel ve pelvik ağrıya neden olur. Ayrıca, fetüs,
genişlemiş pelvise doğru inerken, lumbosakral pleksus üzerindeki artan
baskı, bacakta siyatik ağrı ve parestezi oluşturabilir. Dizlerde genu recurvatum
(hiperekstansiyon) ve ayaklarda pronasyon görülür.
Bu postüral değişimler kas, ligament ve eklemler üzerinde instabilite oluşturur.
Özellikle relaksin hormonunun da katkısıyla eklemlerde instabilite gelişir. Eklem
ve kemik instabilitesi ve zorlanma nedeniyle, kaslar yapısal destek sağlayabilmek
için sıklıkla hipertonik hale gelir. Hipertonik kaslar, ağrı ve tutukluk hissine katkıda
bulunur ve doku dolaşımını ve lenfatik akışı etkileyerek dokuda konjesyona ve
ödemlere yol açabilir.
Gebelikte görülen kas iskelet sistemi bozuklukları (8,9)
Forward head
Sırt ağrısı, bel ağrısı ve pelvik ağrı
Karpal tünel sendromu, torasik outlet sendromu, meraljia parestetika, tarsal
tünel sendromu, ulnar nöropati gibi tuzak nöropatileri
De Quervain tenosinoviti gibi tenosinovitler
Myofasiyal ağrı sendromu
Kondromalazi patella, patellofemoral ağrı sendromu
Rektus diastazı
Symphysis pubisde genişleme
Koksidini
Femur başı osteonekrozu
Kalçada geçici osteoporoz
Bacak krampları
Huzursuz bacak sendromu
Osteopati;
Vücudu bir bütün olarak değerlendirerek tedavi eden, vücut sağlığına odaklanan,
non-invaziv manuel tedavi yöntemlerinden biridir. Osteopati aynı zamanda
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Osteopatik Tıp olarak da bilinir. Çok hafif, nazik, kranial tekniklerden, daha
yoğun fiziksel manipülatif tekniklere kadar uzanan geniş yelpazede osteopatik
uygulamaları içerir.
Vücudun sirkülasyonunu ve bozulan biyomekanik
dengesizlikleri düzeltmeye çalışır.
Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) 2010 yılında “Osteopati Alanında Çalışma Kriterleri”
isimli kitapçığı yayınlamıştır. ’’Belirtilen endikasyonlarda geçerli çağdaş tıbbi
uygulamaların yan etkilerini azaltmak için tedaviye eklenmesinin yararlı
olabileceği ve güvenli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir”(10).
Osteopati 1800 lü yıllarda Amerikada hekim ve cerrah olan Andrew Taylor Still
tarafından geliştirildi ve 1892 yılında ilk bağımsız osteopati okulunu açtı.
Osteopatik tıp felsefesinin 4 temel prensibi (11);
1) İnsan; Beden- zihin ve ruh tarafından sağlık durumunun etkilendiği
dinamik fonksiyonel bir birimdir.
2) Beden “kendini düzenleyen, kendi kendini iyileştiren ve kendi kendini idame
ettiren” bir birimdir.
3) Yapı ve fonksiyon karşılıklı olarak birbiriyle ilişkilidir.
4) Akılcı tedavi, vücut bütünlüğünün, regülasyon, yapı ve fonksiyon arasındaki
ilişkinin temel prensiplerini anlamaya dayanır.
Osteopati 3 bölüme ayrılır:
1) Parietal Osteopati : Lokomotor sistemi değerlendirmek ve tedavisi için
kullanılır.
2) Visseral Osteopati: İç organların fizyolojik hareketlerindeki anormallikleri
değerlendirmek ve tedavi etmek için kullanılan hassas, özel bir manuel
tedavidir.
3) Kraniosakral Osteopati: Kraniosakral Terapi 1900’lerin başında William
Sutherland tarafından geliştirilen osteopatik bir tekniktir. Kranial kemiklerin
8-12 Hz’lik bir frekansta hareket ettiği gösterilmiştir. Kraniosakral ritmik
aktiviteyi düzeltmek için uygulanan, nazik bir yöntemdir. Kraniuma, medulla
spinalise ve sakruma uygulanır. Kraniosakral terapi özellikle bel ağrısı olmak
üzere tüm kas iskeletet sistemi hastalıklarında önerilen bir tedavi yöntemidir
(12).
Osteopatik tedavi, tüm yapıların bozulan hareket fizyolojisini iyileştirmeye ve
yeniden başlatmaya çalışır. Bunun diğer tüm fizyolojik fonksiyonlar üzerinde
de olumlu bir etkisi vardır. Amaç tüm fizyolojiyi, tüm fonksiyonları, dolayısıyla
homeostasisi yeniden kurmaktır.
En sağlıklı gebelik bile, mekanik, biyolojik ve fizyolojik stres yaratır. İnsan vücudu,
efektif bir şekilde çalışırsa, üzerine gelen çoğu stresin kompanzasyonu için self
regülasyon yapabilen bir sistemdir. Osteopati tıbbı, struktur ve fonksiyonun
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optimum homeostasis ile hem karşılıklı bağımlı hem de karşılıklı ilişkili olduğu
fikrine dayanır.
Gebelik, yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkiye mükemmel bir örnektir. Osteopatik
tedavi gebelik döneminde hormonal ve struktural değişikliklere bağlı gelişen
disfonksiyonları düzelterek yaşam kalitesini arttıran ve homeostasisi sağlayan
bir tedavi şekli olarak kabul edilmektedir.
Tuzak nöropatiler:
Gebeliğin özellikle son trimestirinde artan sıvı retansiyonu sonucu çeşitli sinir
kompresyonları görülür.
Karpal tünel sendromu (KTS)
Gebelikde en sık görülen mononöropatidir. İnsidansı, çalışma metodolojisine
bağlı olarak % 1 ile % 60 arasında değişmektedir. Prospektif çalışmalarda yaklaşık
% 17 oranındadır. KTS nin en sık nedeni artmış kompartman basıncı ve sıvı
retansiyonuna bağlı kompartmanın kompresyonudur. Karpal tünel sendromunda
el bilek fonsiyonunu sınırlandıran gece splintleri kullanılır. Gerekirse steroid
enjeksiyonu yapılabilir. Doğumdan sonra genellikle spontan geriler, nadiren
cerrahi gerekebilir. Osteopatik manipülatif tıp karpal tünel sendromunun
geleneksel tedavisinde kullanılan metotlara destek olarak kullanılabilecek invaziv
olmayan bir yöntemdir. Karpal tünel sendromunun birçok sebebi olmakla birlikte
uygun hastalarda kullanılacak osteopatik teknikler cerrahiyi geciktirebilir ya da
engelleyebilir. Karpal tünel seviyesinde basınç azaltılması, el ve kol bölgelerine
yapılacak osteopatik uygulamalar ile sağlanabilir. Karpal tünel yapılarının
manipulatif, miyofasiyal ve germe teknikleri ile spesifik olarak tedavi edilmesi
yararlı olabilir. Klavikula, torasik giriş ve çıkış, üst kostalar ve alt servikobrakial
bölge gibi üst ekstremitede sıvı drenajı ile ilgili alanlara da osteopatik uygulama
yapılabilir. Myofasiyal bilek gevşetme, karpal ligament gevşetme, karpal kemik
yüksek hız düşük amplütüd tekniği, metakarpafalanjial ve karpametakarpal
eklem mobilizasyonu, supinasyon ve pronasyon disfonksiyonlarında kas enerji
tekniği, interosseos membran ve ön kol kaslarına myofasial serbestleştirme
teknikleri uygulanan teknikler arasındadır (13).
Torasik Outlet Sendromu (TOS):
Gebelikte görülen TOS, postüral değişikliklerden, omuz protraksiyonu, skalen
ve pektoralis minör kaslarının hiperaktivitesi sonucu, yükselen birinci kosta
nedeniyle nörovasküler yapıların gerilmesiyle oluşur. Miyofasiyal gevşetme
teknikleri kullanılır (14). Ayrıca servikal omurga, üst kostalar, anterior göğüs,
klavikula ve omuz mekanik problemleriyle de ilgilidir. Postürün düzeltilmesi,
servikal omurga kaslarını germeye yönelik ev egzersizleri verilebilir. Sinir germe
testi gibi nöral mobilite uygulamaları yararlıdır. Aksiller, omuz, meme ve pektoral
bölgeye yapılan gevşetme teknikleri faydalıdır (15). Bu bölgenin gevşetilmesi,
subklavian damarlar, Brakial pleksus ve lenfatik torasik duktus üzerindeki basıncı
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azaltır. Ayrıca aksiller fasya ve lenf nodlarındaki tıkanıklığı rahatlatır ve böylece
anterior göğüs ve kol direnajına yardımcı olur.
Lomber ve Pelvik Ağrı:
Gebelik döneminde kas iskelet sistemi problemlerininin arasında en sık görülen
lomber ve pelvik ağrıdır. Bel ağrısı gebelik ile başlar, 24. haftada pik yapar ve
gebelik boyunca kötüleşebilir. Gebelikde bel ağrısı insidansı %66 -71,3’dür.
Pelvik bölge ağrısı ise %20-64,7 arasındadır (16). Sıklıkla birlikte görülürler.
Uluslararası kesitsel çalışma, lomber ve pelvik ağrının gebelik sırasında yaygın ve
anlamlı kas iskelet sistemi problemleri olduğunu, bildirilen prevalansın Cochrane
derlemesinde %70-85 arasında olduğunu bulmuştur (17). 1991 yılında Spine›de
yayınlanan bir başka çalışmada hamileliğin 12. haftasında başlayan 885 kadında,
9 aylık bel ağrısı prevalansının % 49 olduğunu gösterdi (18). Sırt-bel ve pelvik
ağrı, tüm çalışmalarda yaklaşık %50 civarında görülmesine rağmen bu konunun
jinekolojik ve obstetrik literatürde göz ardı edilmesi şaşırtıcıdır.
Pelvik ağrı, sıklıkla farklı yazarlar ve çalışmalar tarafından farklı şekilde
tanımlanmaktadır. Sıklıkla, hastalar, semptom alanları ile ilgili gruplara ayrılır.
Örneğin, bir çalışmada kadınlar semptomlara göre beş alt gruba ayrılmış: Pelvik
kuşak sendromu, Symphysisiolizis, unilateral sakroiliak sendromu, bilateral
sakroiliak sendromu, multipl eklem tutulumuna bağlı ağrı (19, 20).
Alt lomber omurga ve pelvisteki ağrı, kas ve ligamentöz sistemlerde disbalans
ile bağlantılıdır. Diğer taraftan, bunlar doğum sürecini olumsuz etkileyebilir ve
doğum esnasında ilave uygulamalara ihtiyaç duyulabilir (forseps, sezaryen, daha
yüksek oranda epizyotomi ).
Gebelik sırasında bel ağrısı gelişimi ile ilişkili görülen diğer kas iskelet sistemine
ait faktörler, lomber lordoz artışı, sakroiliak subluksasyon, sakral makaslanma
ve kas zayıflığıdır (13 ). Sakroiliak eklemlerdeki relaksasyon, ağrı ve yürüme
güçlüğüne neden olur. W. Aspalter’in yaptığı master tezinde osteopatik tedavinin
gebelik esnasındaki sakroiliak eklem relaksasyonunda etkili ve güvenilir olduğu
gösterilmiştir (22).
Literatürde tamamlayıcı tıp yaklaşımlarından biri olan osteopatik tedavinin, bel
ve pelvik ağrılarda sıklıkla tercih edilmiş olduğu görülmektedir (23). Gebelikte
kullanılan başlıca osteopatik teknikler şunlardır; kas enerji tekniği, miyofasial
gevşetme, ligamentöz artikuler strain, yüksek hız düşük amplitüdlü thrust,
strain/counterstrain teknikleri, visseral teknikler, balans ligamentöz teknikler,
kraniosakral teknikler (24).
Osteopatik yöntemler teşhisde kullanıldığı gibi gerektiğinde de tedavide kullanılır.
Uterusu hafifçe kaldırmakla uterosakral ligamentten sakruma olan baskısı
azaltılarak test edilir. Hastaya birkaç basit hareket yapması söylenir. Bu hareketler
esnasında ağrı azalıyorsa nedenin uterosakral ligamentden kaynaklandığı test
edilmiş olur. Yine bu yöntemle tedavi edilir. Eğer rahatlamıyorsa sakroiliak,
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piriformis ve alt lomber bölge gibi diğer yapılarda kısıtlamalar ya da torsiyonlar
düşünülür. Omurgaya side bending yaptırarak koksiks hareketi değerlendirilir.
Koksiksde ya da omurgada kısıtlılık olduğunda koksisks ya hiç hareket etmez
ya da beklenenden farklı hareket eder. Abdomen ile toraks arasında, alt
göğüs kafesi ile pelvis arasındaki dengenin sağlanması için teknikler var. Bu
teknikleri uygularken gebenin postürüne adapte etmek gerekir. Gebelerde en
çok uygulanan tekniklerden biri iliak kontakttır. 3. trimesterde lomber spinal
iritasyon, pelvik ağrı, sakroiliaklarda ve lomber omurgadaki faset eklemlerin
restriksiyonlarının tedavisinde uygulanır. Teknikler arasında Lomber omurga
maniplasyonu en önemlisidir. Kas gerginliklerini, refleks doku iritasyonunu
azaltır ve lomber spinal eklem mobilitesini arttırır. Gebelikte uygulanan diğer
osteopatik teknikler: Kalça rotasyonu ve traksiyonu, obturator kas enerji tekniği
ve inhibisyon, iliotibial bant ve gluteus medius inhibisyonu, interosseous
membran ve tibiofibular eklem gevşemesi, ayak arkı ve kuboid mobilizasyonu,
12. kosta gevşemesi, sternal mobilizasyon ve üst servikal omurga artikülasyonu
ve yumuşak doku gevşemesi (25).
Kendi L. Hensel ve arkadaşları tarafından yapılan prospektif randomize, plasebo
kontrollü, çift kör yapılan Promote çalışmasında 3.trimester gebelerde görülen
bel ve pelvik ağrıda osteopatik tedavinin etkinliği değerlendirilmiştir. Yapı ve
fonksiyonun etkileşimi dikkate alınarak düzenlenen çalışmada iyi tanımlanmış
12 teknik uygulanmıştır. Bu çalışmada bel ağrısı ve pelvik bölge ağrılı gebelerde
ağrı ve fonksiyonel durumda düzelme görülmüştür (26).
H Franke ve arkadaşlarının yaptığı bir meta analizde gebelerde görülen bel ve
pelvik ağrıda uygulanan osteopatik tedavinin fonksiyonel durum ve ağrı üzerinde
etkili olduğu gösterilmiştir. Orta derecede kanıt düzeyi tesbit edilmiştir (27).

Sonuç
Gebelik her kadın için fiziksel ve duygusal anlamda özellikli bir dönemdir ve
bu dönemde kadın bedeninde bir takım önemli değişiklikler meydana gelir.
Bu değişiklikler tüm sistemlerde çeşitli şekillerde kendini gösterir. Kas iskelet
sisteminde görülen disfonksiyonlar da kadın vücudunun gebelik süresince
değişen dinamiklere uyum sağlayamamasından kaynaklanır. Bu durumda
sadece anne bedeni değil fetüs de stres altında kalır ve hem gebelik döneminde
hem de doğum sonrası disabiliteye ve yaşam kalitesinde bozulmaya neden olur.
Osteopati nazik teknikler ile hem tanı hem de tedavide kullanılan disfonksiyonları
düzeltebilen homeostazı sağlayan önemli bir tedavi yöntemi olmasına rağmen
bu konuda kanıta dayalı çalışma sayısı çok azdır. Osteopatik tedavinin, gebeliğe
bağlı kas iskelet sistemi problemleri olan kadınların tedavisinde güvenli, etkili
ve faydalı olabileceğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Bununla birlikte,
hamilelikte osteopatik manuel tedavinin etkinliği için kanıt seviyesi hala çok
sınırlıdır. Ne yazık ki, osteopati tıbbının uzun yıllardır var olmasına rağmen kanıta
dayalı çalışma hala yeterli değil. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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HZ. PEYGAMBER’İN CÂHİLİYYE TIBBINA BAKIŞI VE
MODERN TIBBA KATKISI
Prof. Dr. Veli ATMACA
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, BURDUR.

ÖZET
Tıbb-ı Nebevi sadece tıbbi rivayetlerden oluşmaz; sağlıklı yaşamak ve öncelikle
hastalıktan korunmak da tıbbi bir gereklilikse o zaman Hz. Peygamber’in
hayatının tamamı (Siyer ve Meğâzî) tıbbi değeri olan bir yaşayış biçimidir.
Ayrıca Resûlullah, insanın sadece bedensel yönüyle değil ahlâki, ruhi, akli sosyal
münasebetleriyle de tıbbın konusu olduğunun ipuçlarını vermiştir. Çünkü O’na
göre insanın mükellefiyetlerini (sorumluluklarını) tam olarak yerine getirebilmesi
ancak sağlıkla mümkündür. Aşırılıklardan kaçmak; dengeli bir hayat tarzı tıbbi
değere ve sonuçlara sahip bir tutumdur.
Ferdi inanç ve düşünüşten toplumsal ilgi ve ilşkilere, yiyip içmekten giyim
kuşama, renkte ve kokuda seçicilikten şehir yapılaşmasına ve mimariye, rahatlık
halinin sürdürülmesinden stres yönetimine, sağlıklı olma rahatlığından hastalıkla
barışık olmaya, aklen sorgulamaktan duyguların dışa vurumunda dengeyi
sağlamaya kadar sâlih (barışçıl) bir hayat tarzının tatbik edicisi olarak en güzel
örnek (rol model) olan Hz. Peygamber ve onun hayat tarzından bize nakledilen
bilgilere (Hadis ve Sünnet’e) bakış açısında da insanların aşırı yorumlara gittiğini
görüyoruz. Günümüzde âdetâ bu nebevi vasıflara sahip olmaya çalışan yahut
pirlerini peygamberlere mahsus fevkalâdeliklere büründüren bazı tasavvuf
istismarcılarına da rastlamaktayız.
Hz. Peygamber ne beşerüstü bir varlık olarak her istenildiğinde mucize yaratan
mutlak bir kudret sahibi ne de sıradan, vasıfsız, ilâhi lütuf, ikram ve ihsanlardan
mahrum bir beşerdir. O, vahiy alan, âdetâ Allah’ın kendisiyle mutlak bilgisini çok
çeşitli yollarla paylaştığı, dilek ve dualarını Allah’ın reddetmeyeceği ve sözünde
yalancı çıkarmayacağı sevgili bir kuludur. O, bir şeyin adını anmışsa, bir eşyaya
değer vermişse, bir yerin veya eşyanın faziletli ve bereketli olmasını istemişse,
uyanıkken veya rüya halinde bir arzu ve istekte bulunmuşsa Allah’ın bu kulunu
isteklerinde ve temennilerinde boşa çıkarmayacağı seçkin birisidir. Bu sebeple
Resûlullah insan sağlığı için bir şeyin veya beldenin faydası ya da ıslahı için
Allah’tan temennide bulunmuşsa karşılıksız kalması düşünülemez.
Allah Resûlü’nün bilgi haznesi elbette sadece vahiy değildir. O’nun şahsi
tecrübeleri, içinde yaşadığı toplumun gelenekleri, bazı konularda yakın
arkadaşlarının görüşleri ve kendi ictihadları (görüşleri) bilgi çeşitliliğini
oluşturur. İctihadlarının vahiyden mi yoksa kendiliğinden mi olduğunu kesin
olarak bilemeyiz. Ancak bilmemiz gereken bir husus, O’nun ictihadlarının hatalı
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olmayacağıdır. Eğer o hatalı bir ictihadta bulunursa Allah, Nebisi’ni hata üzerinde
bırakmayacaktır.
Bu bilgi değerine sahip bir Peygamber’in kişisel aklıyla da hüküm verse,
peygamberlerin “fıtnat” özelliği sebebiyle sıradan insanlardan daha zeki ve
akıllı olduğunu göz önünde tutmak gerekir. Bir peygamber aklından veya aldığı
vahiyden mülhem söz ve davranışları1 ile Arap geleneğindeki bir bilginin O’nun
onaylamasından sonra bir “üst bilgi değeri ”ne ulaştığını da kabul etmeliyiz. Bu
vasıflarıyla Hz. Peygamber’in tıp bilimindeki değeri iki kısımda değerlendirilebilir.
Birincisi, insan haysiyetine aykırı, şirkle karışık Câhiliyye geleneksel tıbbını
arındırmak, ikincisi de, hâlen bazı sağlık değerini anlayamadığımız tavsiyeleriyle
günümüz tıbbına seviye ve değer kazandıran katkılarıdır. Bu katkılarıyla Allah
Resûlü âdetâ Câhiliyye tıbbını da tedavi etmiştir. Bilimsel tıp için de adı Tıp
Tarihine yazılmayı hak edecek kadar değerli açılımların sahibidir.
Anahtar Kelimeler: Tıbb-ı Nebevî, Câhiliyye, Sihir-Büyü, Şirk, Tabib-i Kulûb.

PROPHET MUHAMMAD’S VISION OF JAHILIYYAH MEDICINE
AND HIS CONTRIBUTIONS TO MODERN MEDICINE
Abstract
Prophetical medicine doesn’t consist of medical rumors. If having a healthy life and
protecting yourself from diseases are medical necessities, then the whole of Prophet
Muhammad’s life is a living style which has a medicinal worth. Also Rasulullah
gave tips about that the human is a matter of medicine not only with his physical
aspect but also with his moral, spiritual, mental and social relations. Because he
thinks that human can fulfill his responsibilities only with a healthy body. Avoiding
himself from extremes, a stable life style are behaviors that have medicinal worth
and consequences.
It’s seen that people make extreme comments about Prophet Muhammad and his life
style, who is the best example on practicing a peaceful life that necessitates balance
on personal belief and thinking, social relations, food and beverage, clothing, colors
and scents, town planning and architecture, maintenance of commodiousness and
management of stress, being healthy and getting on with a disease, reasoning and
expressing the emotions. It’s also seen some exploiters of Sufism who struggle to
possess this prophetical character.
Prophet Muhammad is neither a superhuman who has the absolute power to
perform a miracle whenever he wants, nor an ordinary and unqualified human
1
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who is deprived of divine grace, honoring and beneficence. He is a beloved man
of Allah, who is inspired by Him, with whom Allah shares His absolute knowledge,
whose wishes and prays are not rejected by Allah and never be let to be a liar. If he
calls the name of something, gives worth to an object, wants a place or an object to
be virtuous and fertile, demands something as he was awake or he dreams, that’s
because he is a chosen person who is not failed by Allah on his demands and wishes.
Therefore, it’s not possible when Rasulullah desires from Allah something good for
human health and good for the betterment of a city, it is to be failed.
Prophet Muhammad’s accumulation of knowledge doesn’t consist of merely
revelation. His personal experiences, traditions of the people in that area, his close
friends’ opinions and his own ijtihads (opinions) in some issues compose the variety
of his knowledge. We can’t know his ijtihads are apocalyptical or personal. But we
must know that his ijtihads are not wrong. If he makes a mistake on an ijtihad, Allah
won’t let His prophet to maintain this mistake.
If Prophet Muhammad makes an ijtihad through his own mind, we must consider
that prophets are much more intelligent and smarter than the ordinary people
because of having the quality of “fıtnat”. We must admit that an information in
Arabic tradition gets to a higher rank after Prophet Muhammad confirms it with his
own mind or with revelation. We can express the importance of Prophet Muhammed
for the science of medicine in two parts. First one is to purify the traditional Jahiliyyah
medicine which is against personal dignity and mixed with shirk. Second one is his
contributions to the modern medicine with his advices, the importance of which we
cannot still understand completely. With these contributions, Prophet Muhammad
healed also the Jahiliyyah medicine. He leaded some expansions in scientific
medicine which deserve being recorded in the history of medicine.
Key Words: Prophetical Medicine, Jahiliyyah, Magic, Shirk, Healer of Hearts

GİRİŞ
Tıbb ı Nebevi meselesini akademik rasyonel körlük ve ideolojik saplantılardan
uzak bir şekilde Tıp alanında zenginlik sağlayacak şekilde ele alınması için
“Peygamber ve Sünnetin Değeri” meselesine temas etmemiz gerekecektir.
Günümüzde Peygamber algısıyla ilgili aşırı söylemlere sahip iki grupla karşı
karşıyayız. Bir taraftan kendi görüşlerini desteklemeye müsait Âyet ve Hadisleri
referans gösterenler; görüşlerini çürütecek mahiyetteki ciddi delilleri yok sayarak,
Peygamberi sâde, vasıfsız, dünya işlerinden anlamaz ve Allah katında kişisel
sözünün ve ricasının hiçbir kıymeti olmayan, Rabbi ile arasında diğer insanların
muttali olamayacağı ve aklıyla kavrayamayacağı bir aşkınlık mahremiyetinden
yoksun birisi gibi tanıtmaya çalışanlar birinci grubu teşkil eder. Karşıda yer alanlar
ise başka bir uca savrulmaktadır. Bunlar da Hz. Peygamber’i neredeyse Allah’ın
kudret ve tasarrufuna ortak, gaybın ve iradenin mutlak sahibi, her ne dilerse onu
Allah’ın mutlaka yaratacağı, âdetâ Allah, Peygamberi’nin emrine âmâdeymiş gibi
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takdimler de marazalı Peygamber anlayışının diğer tarafını teşkil eder.
Bu tebliğimizde meseleyi, Tıbb-ı Nebevi rivayetlerine münhasır kılıp hadis
tekniğine boğmayacağız. Ne var ki, bu konuya dair günümüzde yapılan çoğu
çalışma böyledir. Nebevî tıbbın görmediğimiz yanı; Hz. Peygamber’in aslında
modern tıp kayıtlarına geçmesini gerektirecek boyuttaki tavrıdır.
Tıbbi konularda Resûlullah’dan bahsedildiğinde genel olarak iki gelenek
veya iki devrenin tıbbi geleneği ile çağdaş yaklaşım problemiyle karşı karşıya
olduğumuzu görürüz:
Hz. Peygamber devrine kadar süregelen tıp geleneği; hastalık algılaması,
hastalıkların sebepleri, şifanın kaynağı, şifa kudretinin kime veya neye ait olduğu
meselesi, hastanın iyileşme imkânında ilacın ve uygulamanın gücü, tedavi
ediciler ve yöntemlerine yüklenen kutsal ve gizemli kudret anlayışının inançla
karışık eklektik geleneği, günümüz tıp bilimi veya sanatı yanında farmakolojik
(Eczacılık) biliminin gizemli güç ve kabiliyet isteyen değil tecrübe, akıl ve kişisel
beceri, bu becerinin belli kutsal kişiliklere, gizemli güçleri elinde bulunduran
muayyen kişilere mahsus sihirsel ve büyüsel bir meslek olmayıp umuma açık
bir alan oluşuna, ilaç ve uygulamaların mutlaka iyileştirme garantisine sahip
olmayan; haddini ve hududunu, eksiklerini ve bazan da acziyetini gören bir
birikimdir diyebiliriz.
Bu ikincisinde yani günümüz eczacılık ve tıp anlayışında, mesleğin sınırlarını
sadece maddi sebeplerle belirleyen; metafizik, müteal (aşkın), felsefi ve ilahi
(yaratma) imkânlarını reddeden, materyalist ve pozitivist bakış açısını da
mevcut konunun önemli bir problemi olarak zikredebiliriz. Buna paralel olarak
İslâm araştırmacılarının Tıbb-ı Nebevî hadislerinin değerlendirmesinde de
haklı veya yersiz aşırılıklara kapıldıkları görülmektedir. Bilerek veya sehven
dikkatten kaçırılan detayların bulunduğu bu konunun ciddi olarak sağlıklı bir
şekilde incelenmesi için öncelikle yapılması gerekenler vardır. Bunların başında
meselenin kaynağında bir peygamberin oluşu, rivayetlerin neticede tarih
içerisinde çeşitli sebeplerle illetli olabileceği, ortak bir terminolojinin olmaması ve
konuya dair rivayetlerin bütününü değerlendirmede araştırmacıların, üzerinde
uzlaşabileceği bilimsel bir usulün (metodolojinin) olmaması gelmektedir.
Allah Resûlü, önceki geleneklerin iyice birbirine karıştığı inanç, tıp, büyü ve
sihirle birlikte spirituel, simyasal ve majik anlaşılamazlıktan tıbbı kurtaran ama
günümüzde ilacın ve hekimin şifadaki önemine dair bazı bakış açılarında kendini
gösteren rasyonel ve materyalist sınırlılığa karşın İlahî kudreti de devreye sokan
bir perspektif zenginliği kazandırdığını söyleyebiliriz. Hz. Peygamber bu iki devir
karşısında, tabir caizse, bir rafineri ve katalizör görevi görmüştür. Ne geleneği
reddetmiş ne de kişisel icadı. Ne sihir ve büyüyü kabul etmiş ne de şifa ve devâda
İlâhi kudreti dışlamış. Ne geleneksel tedavi edicilerin beyanıyla “iflah olmaz”
hastalıktan söz edip şifayı imkânsız ilan etmiş ne de kullanılan ilaç ve yöntemin
“mutlaka koruyacağına, muhakkak şifa vereceğine” garanti vermiş. Hem ilaçla
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deva aramış hem dua ile İlâhi yardımı istemiş, hem kişisel tedbiri emretmiş hem
tevekkülü.
Sihirbaz, hekim, büyücü, müneccim ve kâhin gibi bazı kişilerin geleneğinde
olmayan ve hastaya moral destek veren ziyaretler, hastaya dua, güzel sözlerle
telkin, bağışıklık sistemini güçlendiren istirahat, az ve hafif yemek ve kendini
koruma tedbirleri önermiştir. Rızkın insanı ecelden daha fazla takip ettiğini
söyleyerek Allah’tan dilekte bulunurken de “ömür” değil âfiyet dileyerek dolaylı
ömür dileme nezaketini sergilemiştir.
Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken tema, Resûlullah’ın kendi dönemine
hatta Nübüvvetle görevlendirilmesine kadar hiçbir Arabın ve kendisinin itiraz
etmediği ancak Risâlet ve Nübüvvetle görevlendirilmesinden sonra kontrol edip
bazılarını yasakladığı, reddettiği (İptal), bazılarını tashih ederek bazı kayıtlarla
tavsiye ettiği (Islâh) bazılarının da olduğu gibi kullanımına müsaade ettiği
(İbkâ) uygulamaların varlığıdır. Sihir, büyü (majik) unsurlarla birlikte pagan inanç
öğeleriyle bezenmiş ilaç telakkisi ve kutsal sayılan yöntemlerin aslında inanıldığı
gibi tartışmasız, yanılmaz, itiraz edilmez ve alternatifi öne sürülemez yegâne
ilaç ve yöntemlermiş gibi bilinen “Câhiliyye Tabâbeti”ne getirdiği düzenleme ve
anlayış O’nun adını tıp tarihine yazdırmaya yetecek müdahelelerdendir.2
Câhilliyyenin tıbbi geleneğini Hz. Peygamber, şifalı unsurlar ve yöntemlerden
ziyade tevhid inancının gereği olarak Allah’ın mutlak yaratıcılığı, şifa dâhil bütün
işlerin tek yaratıcısı, tedavi bilgisi dâhil her alandaki ilmin mutlak sahibi, gaybı
bilen, şifayı ve şifalı olanı yaratan, kaza ve kaderi tayin eden, eceli elinde tutan,
hayırlı ve şerli, olanı en iyi bilen; insanların şerli (hayırsız, zararlı, kötü) bildiklerinde
bile hayrı, faydayı, yaratıkların menfaatını yaratma bilgi ve kudretine sahip olan
Allah inancını yerleştirmekle görevlidir. Bu öncelikli ilahi görevden sonra Allah
Resûlü, insanların faydasını (maslahatı) esas almıştır. Bunun için Tevhid inancına,
haram ve helâli ihlal etmeyen konularda insanların tecrübesine itibar etmiş;
öteden beri alışık oldukları tatbikata, uygulayageldiklerine müsaade etmiştir.
İnsanların tecrübesiyle oluşmuş, uygulama kolaylığı olan ve o coğrafya ve milli
2

Arapça bir kelime olan “t.b.b.”: Güzel idare edip lütufkâr davranmak, delik su kabını dikip sağlamlaştırmak, ıslah ve tamir etmek, elbiseyi genişletmek için yamayıp rahatlatmak, bir meslekte maharet sahibi olmaktır. Tıbb’ın bir anlamı da sihir yapmak ve tedavi etmektir. Buna göre Araplarda
sihircilerin tedavi işiyle ilgilendiği veya bazı tıbbi uygulamaları sihircilerin ve kâhinlerin yaptığı
anlaşılır. Bkz. Luveys Ma’lûf, el- Müncid, “t.b.b.” mad., s. 459, Beyrut, 1973. Kelimenin bütün
anlamlarının “İnsan sağlığı”nı temin bakımından gayet ilgili olduğu görülür. Aynı kelimenin “sihir
veya sihir yapmak” anlamına geldiğine dair bir rivayet de kaynaklarda yer almaktadır:
فِش ِهيِف اَميِف يِناَتفأَ َهللا نَأ ِترَعَشَأ
َ يِئا، ِنَالُجَر يِناَتَأ: ف
َ يَلجِر َدنِع ُرَخآلاَو يِسأَر َدنِع اَمُهُدَحَأ َدَعَق، ف
َ اَم ِرَخآلِل اَمُهُدَحَأ َلاَق
 َلاَق ؟ِلُجرلا ُع َجَو: ٌبوُبطَم،  َلاَق: ِمَصعَألا ُنب ُديِب َل َلاَق ؟ُهبَط نَمَو
“…Bildin mi? Allah bana kendisinde şifâm olan şeyi bildirdi: Bana iki kişi (yânî Cibril ve Mîkâîl)
geldi. Bunlardan biri başucumda, öbürüsü ayakucumda oturdu. Ve biri öbürüne: Bu zâtın hastalığı nedir? diye sordu. O da: Sihir yapılmıştır, diye cevâp verdi. Bu sefer: Kim sihir yapmıştır?
diye sordu. Öbür melek: Lebîd ibnu’l-A ‘sam, diye cevâb verdi…”, Buhârî, Bed’ü’l- Halk, 11, nr.
3268.
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kültürlerinin zaruri bir sonucu olan tatbikatın bütünü diyebileceğimiz geleneğe
itibar etmesi O’nun nübüvvet ve risâlet görevine, vahyin mutlakiyetine zarar
vermez. Dini ve şer’î konular haricinde; siyaset, idare, harp, ticaret, ziraat ve
hayvancılık gibi işin zenâat tarafını bazan istişare ederek bazan da kendi içtihadıyla
karara bağlamıştır. Tam bu noktada işin bize göre ceffelkalem, yüzeysel ele
alındığını; müteal boyutu görmeyen (rasyonel ve materyalist) aklîlik taassubuna
kapılıp, “Nübüvvet ve Risâlet Aklı”nı tam anlamıyla kavrayamadığımızı tahmin
ediyoruz. Çünkü o Peygamber, ya bu istişarelerinden elde ettiği sonucun mutabık
düştüğü bir ön bilgiye sahipse? Belki de O’nun “Fıtnat” vasfının gereği olan idrak
seviyesi bu istişare sonucunu yahut insanların tecrübesini (geleneğini) onaylar
mahiyette ise? Bir geleneği, önceden mânâ (beyan) olarak; lâfızsız (Gayr i Metluv)
bir vahiy bilgisine sahip olarak3 onayladıysa? İşte Peygamber ictihadlarının,
istişâre ve takrirlerinin bu tarafı bizim için isbat ve idrak dışında bir keyfiyet
arzeder.
Peygamber, tıbbi bilgileri öğretmek için gönderilmedi; nübüvvet görevleri
arasında doktorluk yok…gibi sözler maksadı dışında kullanılmaya müsait
beyanlardır. Bu ve benzeri açıklamalarda ölçü kaçırılırsa iş, “Peygamber’in
ziraat, hayvancılık, ticaret, siyaset, idare ve diğer medeni (muâmelât) ve idari
hukuk alanlarındaki hüküm ve beyanlarını da itaat edilir olmaktan çıkarmaya
kadar gider. Çünkü kendi devrinde bu alanlarda ondan daha bilgili, becerikli ve
tecrübeli insanlar vardı.
Meslek tecrübesi veya dünyevi meseleler deyip bunları din ve risâlet dışında
göstermekle söze başlanırsa bu konulara dair hem Kur’ân’da hem de Sünnet-i
Nebeviyye’deki ahkâmı, bağlayıcı (normativ) saymamak gerekir. Esasen Vahiy
ve Peygamber, insanların dini ve dünyevi hayatını nizam ve intizama sokmayı
hedefler. Buna insanın sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını temin yolları da dâhildir. Ancak
Peygamber (a.s.) insanın bu ihtiyaçlarını giderme konusunda bir “meslek icra
etmek” üzere değil; helal yöntem ve unsurlarla temin yolunu göstermeyi telkin
eder. Yani meselenin ahkâm ve ahlâkını tamamlamak üzere vazife icra eder.
Şurası iyi bilinmelidir ki, Tıbb-ı Nebevî konusu bir yönüyle hadis, fıkıh ve kelâm
gibi normatif ve şer’i ilimleri, referans ve bilgi değeri bakımından ilgilendirirken
diğer yandan düşünce, medeniyet, antropoloji ve tıp tarihi itibariyle öneminin
farkında olunmalıdır. Her iki zaviyeden meselenin nirengi noktasını, görev,
imkân ve ilâhi lütfa mazhariyet bakımından “Peygamber tasavvuru” ile yaptırım
(kanun teşkil etme, normatiflik), geçmiş geleneğin arıtılması ve geleceğin
tıp sanatının imkân ve sınırlarını belirleme bakımından “Sünnet telakkisi”
oluşturmaktadır. Bu iki temel değerdeki hatalar veya aşırılıklar, meseleyi dinin
ve ilmin gerektirdiği seviyede hakikate uygun olarak açıklamaya engel teşkil
edecektir. Bu iki anlayışa dair, gerek ülkemizde gerek diğer islam ülkelerinde
3
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bazı örnekleri görüldüğü üzere hem Müslümanlar hem gayr i müslim (şarkıyatçı)
araştırmacılar arasında zât olarak Peygamber hâl olarak da sünnet tasavvurunda
ifrat ve tefridleri müşahede ediyoruz. Her iki taraf da, devrinin siyasi ve idari
güç odaklarından devşirmeye çalıştığı gücü de arkasına alarak karşı tarafı
bertaraf etmeye kadar giden siyasallaşmalara ve ifade sertliklerine şahit olmak
mümkündür. Bu durum bize bir yönüyle Abbasiler devrinde vuku bulmuş olan
“Mihne” olaylarını hatırlatmaktadır. Böylesi kamplaşmalarda devlet gücünü
elinde bulunduranların, aşırı grupların farkında olarak, tarafgirlikten uzak durup
itidal yolunu tutmaları beklenir. Filvaki Hz. Peygamber ve Sünnet telakkisindeki
kuşatıcı karakterli mutedil yol tecrübesi, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Osmanlı
geleneğiyle bizim tarihimizde sabittir. Aksi takdirde aşırı uçların rüzgârına
kapılırsa idareciler, ne ülkemizde ne de İslâm âleminde uzlaşı ile sonuçlanan
düşünceleri yeşertemezler. Bunun ayak seslerini bazı “Tasavvuf ve Cemaat”
oluşumlarının “İlahiyat Hocaları”yla yaptığı atışmalarda duymak mümkündür.
Her iki cenahı temsil edenler sadece siyasi kudreti değil kitle iletişim ve bilişim
araçlarını da muhaliflerine karşı kapatan, kendileri gibi düşünmeyenlere söz
hakkı vermeyenler dışında orta yolu tutan sessiz çoğunluğun da var olduğu
kabul edilmelidir. Bu tekke, dergâh veya vakıf oluşumlarına mensup kesimlerle
skolastik (mektep, okul, fakülte) câmiası arasında görülen sürtüşmenin önü
alınmazsa, ülkemizde daha önce değişik sebeplerle ateşlenmeye çalışılan fitne
ateşinin, bu defa daha şiddetli ve önlenemez bir şekilde dini, islâmi ve itikâdi
gayelerle tutuşturulduğunu görebiliriz.
Burada meselelerin dini boyutunun ilmi zeminde tartışılıp müzakere edilmesi
dışında var olan dini, ahlaki ve kültürel problemlerin, siyasi ve ideolojik
cepheleşmelere tüketim malzemesi edilmesinden bahsediyoruz. Tebliğimizin ve
kongremizin konusu olan geleneksel tıp da dini, kültürel, folklorik yönleriyle ele
alınması, sadece ilmi değil aynı zamanda sosyal, siyasal, kültürel ve dini değere
sahiptir.
Geleneksel tıp söz konusu olunca bunun için önce isimlendirme kargaşasından
bahsetmek yerinde olur. Detaya inmeden bahsetmek gerekirse öteden beri
kullanılagelen “Alternatif Tıp”, “Folklorik Tıp”, “Halk Hekimliği”, “Destekleyici Tıp”,
“İslâmi Tıp”, Tıbb ı Nebevî”, “Geleneksel Tıp” gibi daha birçok tanımlamanın,
acele etmeden yeterli müzakereler sonucunda tarafgirlik veya dışlama
hissi uyandırmadan, hiçbir bilim ve sanat grubunu tahrik etmeden; uzlaşı
sağlayabilecek isimlendirmenin yapılması gerekmektedir.
Öncelikle şahsi kanaatimize göre bir yanlış tanımlama veya isimlendirme
üzerine dikkati çekmek isteriz. Hangi isim verilirse verilsin bunların her birinin
merkezini büyük oranda “Tıp” değil “Eczacılık” oluşturduğunu söylemeliyiz.
Burada yeni veya alternatif bir tıptan değil tedavi için kullanılan ilaçlar, droglar
ve yöntemlerden bahsediyoruz. Asıl olarak Eczacılığın (Farmakolojinin) alanıyla
ilgili bu ilaç ve yöntemlerin uzun zamandan beri uygulandığı, denendiği ve
netice alındığı dikkate alınırsa o zaman sormak lâzım; insanlar bu alana niye
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teveccüh gösteriyor? İster spiritüalist ister pozitivist ya da rasyonalist bir bakış
açısına sahip bilim insanı, bu yönelişi yok saymamalıdır. Farklı çarelere insanları
sevkeden de günümüz tıbbının ve eczacılığının eksikleri ve yanlışları olabilir. Bu
noktada sektörel olarak ilaç şirketlerinin istismarı veya nefreti değil insan sağlığı
önemsenmelidir. İşin geçmişine bakılırsa din ve tıp konuları tartışılırken ciddi ve
mutedil bilim ve sanat insanları, istismarcılarını en acımasız tepki ve usluplarıyla
hemen karşısında bulmaktadır. Yani en çok ve sonuçları en zararlı iki istismar
alanı varsa o da din ve tıp olmalıdır. Tıptaki bu istismarcıları, geleneksel veya halk
tecrübesini hiçbir tetkike tabi tutmadan reddeden rasyonalizm mutaassıpları, ilaç
şirketlerinin sözcüsü, hekimlik mesleğini maddi çıkarlarına alet edenler olarak
sıralarken, karşıdakileri de bilimsel ciddiyet ve titizlikten uzak olarak her bulduğu
veya duyduğu bitkisel ve hayvansal ürünleri pazarlayarak insanların hem zaman
hem para hem sağlık kaybını dikkate almayan sorumsuz kişiler olarak saymak
mümkündür.
Tıbb ı Nebevî konusu da, genelde dinin, özelde Hz. Peygamber’in çokça istismar
edildiği bir alandır. Bunun sebebinin bilinçsizce sadece bir Peygamber sevgisi
olduğunu düşünmüyoruz. Tıbbın daha doğrusu Eczacılığın kötüye kullanılma
sebepleri burada da geçerlidir. Maksat insanların sağlığı pahasına para, şöhret,
medyatik beklentiler ve itibar kazanmaktır denilebilir. Ancak Hz. Peygamber’in
sağlığa dair tavsiye ve teşviklerinin kendi devrindeki insanlar gibi günümüz
inananları nazarındaki kabul biçimini de göz önüne almalıyız. Peygamber
(s.a.s.)’in her sözünün kanun hükmünde (Normatif ) değer taşıyıp taşımadığı,
öteden beri âlimlerce tartışılagelmiştir. Fukaha ve usulcülerin genel kanaatine
göre Resûlullahın her söylediği veya yaptığı “Sünnet” değildir. Elbette o söz
ve fiil Resulullah’a aittir. Ancak insanların hepsinin mutlaka veya geçerli bir
mazereti olmadıkça uyması gerekli olan şer’î bir emir olmayabilir. Yine de bu
haliyle o söz ve uygulama, Nebevî bir kaynağa dayanmakta olup rivayet ve bilgi
değeri taşımaktadır. Fakat bu değer, insanları mükellef bırakıcı bir emir olarak
algılanamaz. Bize kadar yazılı kaynaklarda gelen rivayetlerin rivâyet değeri vardır.
Günümüzde tatbik etmemiz gereken rivayetin lafzı değil; maksadı ve insanların
maslahatını taşıyan anlamıdır.
Nebevî tıbbın mahiyeti hakkında çeşitli tasnifler yapılmıştır. Bu konudaki
rivâyetlerin insanların mutlaka tatbik etmesi gereken bir “sünnet” olup olmadığı
ile ilgili olarak âlimler, Hadis ve Sünnet algısına bağlı ve bağımlı olarak iki uçta
yer almaktadırlar. Kimisi bunların nebevî uygulamalar, emirler olduğunu kabul
ederken diğerleri ise “Peygamber’den bize intikal edenlerin hepsinin “Sünnet”
olmadığı; uymak ve uygulamak mecburiyetinde olmadığımız; o zaman için
geçerli olan tavsiyelerdir, yaklaşımını sergilemektedirler.4
4
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Bu konuya dair Ehl i Sünnet alimlerinin bazılarının görüşleri hakkında bkz.: Adil Yavuz, Tıbb-ı
Nebevî Hadislerinin Kaynakları Ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme, Basılmamış Tebliğ, Uluslararası İslâm ve Tıp (Tıbb-ı Nebevî) Kongresi Bildirileri 07-10 ekim 2015, Adana. Şî’a’nın şifâ
anlayışı ile Tıbb ı Nebevî rivâyetlerine yüklediği anlam ve bunun vahiyle ilişkisi hakkında bkz.: Veli
Atmaca, Hadislerde Rukye, Rağbet Yay., Istanbul 2010, s. 31- 32.
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Allah ve Resûlü’nün, sıradan insanların akıl ve tecrübelerine hitabeden emir
ve tavsiyeleri yanında, “Allah ve Elçisi” olarak sâir insanların idrak edemeyeceği
münasebetlerinin olduğunu kabul etmek de bir inanç meselesidir. Allah’ın
kudreti ve meşieti (dilemesi), tabiattaki bir nesnenin tesirini veya eşyadaki bir
özelliği ziyadeleştirip yok edebilir. Ateşin âdeti yakmak iken O’nun emriyle
yakmayabilir. Haddizatında zehirli bir nesne O’nun dilemesiyle “şifâ” olabilir.
Kudret ve dilemesine sınır olmayan Allah, bir şeyin ya da bir kimsenin adını
zikrettiyse onun mübarek olduğuna inanılır. Sevdiği kullarının duasını, niyazını,
tevbe ve istiğfarlarını duyar ve bir işin sonucunu kulunun dilediği gibi tayin
edebilir. En sevdiği kulu olan Hz. Peygamber’in ağzından “faydalı” veya “şifalı”
olduğuna dair bir beyan çıkmışsa, “sıdk” ile muttasıf peygamberini Allah yalancı
çıkarır mı?5 Ümmeti için şifalı ve faydalı olduğunu söylediği bir nesne veya
uygulama neden o beyandan itibaren bir “şifa” unsuru olmasın? Meselâ, İmran
b. Huseyn (r.a.)’in naklettiğine göre “Resûlullah (s.a.s.) bizi dağlama yaparak
tedavi olmaktan nehyetti. Sonra ben bir sebeple kendime (âdetimiz üzere)
dağlama yaptırdım, ama fayda görmedim”6 rivâyetinden anladığımız nükte,
daha önceleri insanlara faydalı olan bir şey, Allah Resûlü tarafından kerih
görülünce yahut yasaklanınca önceki özelliğin ondan kaldırılmasıdır. Bu konuyla
alâkalı bazı problemlerin kaynağının da hadisler değil; onlara dair yorumlama
biçimi olabileceğini unutmamak gerekir. Tıpkı “Çörek otu ölümden başka her
derde devadır”7 hadisinde görüldüğü gibi. Buna göre “her dert”ten, insandaki
bilinen ve bilinmeyen, kıyamete kadar tesbit edilecek bütün hastalıklar yerine “o
devirde bilinen her hastalık” olarak algılanamaz mı? Bir başka ihtimal ise çörek
otunun bizzat kendisinin kullanılacağı hastalıklardan başka bazı hastalıkların
tedavisi için başka ilaçlara katılmak suretiyle terkip halinde kullanılacağı hastalık
yelpazesinin artacağına dair yorumlanabileceğidir. Bunu da farmakoloji ilminin
geleceği tayin edecektir. Allah’ın bazı kullarına olan ihsanı diğerlerinden daha
fazladır. Binaenaleyh ilâhi ihsan, bağış ve yaratmayı göz ardı edecek olursak fiziki
doğa şartları ve aklın ampirik düşünme kaabiliyeti birçok harikuladeliğe imkân
vermeyebilir. Ancak Allah’ın kudreti ve dilemesi ile sevdiği kullarının, bilhassa
en sevdiği, kendi nezdinde itibarını bizzat vahyinde beyan ettiği Resûlü’nün
dilemesine kadar insanların geleneksel olarak uyguladığı, bildiği, tecrübe ettiği
veya aksine şifalı olduğunu hiç bilmediği sıradan bir nesnenin ve uygulamanın o
nebevî beyandan sonra “şifalı” olmasını engelleyecek bir şey var mı?
Bize göre “Tıbb ı Nebevî rivayetlerine, isnad bakımından sahih, Resûlullah’a
aidiyeti sübut bulmuş olmaları kaydıyla tatbik edilmese de bilgi ve rivayet değeri
açısından itibar edilmesine engel bir durum yoktur. Hele ki “bunlar arapların
âdetleridir…” diyerek Nebevî tasarrufu ve telkini yok sayarcasına genellemeci
5

Tirmizî, Tıbb, 33, nr. 2084.

6

Ebû Dâvud, Tıbb, 7, nr. 3865; İbn Mâce, Tıbb 23, nr. 3490.

7

Buhârî, Tıbb, 7, nr. 5687- 5688; İbn Mâce, Tıbb, 6, nr. 3447- 3449.
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ifadeler kullanılması çelişki taşımaktadır. Zira bu genel beyanı kabul edecek
olursak o zaman Hadis İlimleri ve Usul ilimleri bakımından hem ahkâm hem
ahlâk konularında değer ifade eden “Takrîri Sünnet” birikiminin bilgi ve normatif
değeri tartışılır hale gelir. İlmi açıdan bu genellemeci beyanların bir çıkmazı
da arap geleneğine dair her şeyin Resûlullah tarafından tasvip edilmediği, dile
getirilmediği hususudur. Buna göre arap tababetindeki her tedavi yöntemi
ve unsuru nebevî süzgeçten geçmiş değildir. Hz. Peygamber bir bakıma arap
tarihçisi, kültür, folklor ve antropoloji nakledicisi değil ki, araplara ait bütün tıbbi
birikim hakkında bilgi vermiş olsun. Böylece o tavsiye ettiği tedavi yöntem ve
unsurları hakkında hem ilâhi bilgiye muhatap, hem mahzurlu olmadığı takdirde
insanların faydasına olanları tasvip, hem tecrübe sahipleriyle istişare eden hem
de kendiliğinden “ictihad”ta bulunan birisidir. Kısacası O, Arap tarih ve geleneğini
nakletmekle sınırlı bir konuma sahip değildir.
Velhasıl ele aldığımız konu, hem diğer ilahiyat bilimleri hem de tıp ve eczacılık
yanında biyoloji ve kimya bilim dallarının da dâhil olduğu fizik ve metafizik
boyutları olan bir mevzudur.
Hz. Peygamber’e nisbetle Tıbb ı Nebevî denilen sağlık ve tedavi rivâyetlerinin
güvenilirliği, bu gün dahi işe yararlığı, Emir (Normatiflik) ifade edip etmediği,
Resûlullah’a aidiyeti (sübutu) ve onların isnad açısından sıhhat değerini konumuz
dışında bırakıyoruz.
Konuya dair bakış açımızı örnekleriyle birlikte serdetmeden, “İslâm Öncesi
Arap Tababeti”ne özet bir bakış sergileyip; o zamanki tıbbi bilginin mahiyeti,
kaynağı, tedâvide kullanılan malzemeler ve yöntemler ile insanlar tarafından
onlara atfedilen sağlık ve inanç değerine temas edeceğiz. Elbette bu nesne ve
yöntemleri kullanan ve kendilerine tabip olarak müracaat edilen kişilere dair
bilgi verirken bu danışma makamlarının bilgi değeri de izah edilecektir.
Tebliğin devamında Hz. Peygamber, Câhiliyye devri dediğimiz İslâm Öncesi
arapların geleneksel tıp ve tedavi tecrübesine nasıl baktığını; “iptal (yasakladığı)”,
ıslah (düzelttiği)”, “ibkâ (olduğu gibi bıraktığı, takrir)” ettiği unsurlara ilaveten
kendisinin ekledikleri konusuna temas edilecektir. O devirde gerek kendisine
inanan (sahabiler) gerek inanmayıp da O’nun doğaüstü güç ve kabiliyetlere sahip
olduğunu duymuş olan şehirli ve bedevi araplar nazarında Cahiliyye devrindeki
bu şifa dağıtıcıları (sağaltıcılar) ile Hz. Peygamber arasında ayniyet kurma çabaları
da unutulmamalıdır.
İslâm öncesindeki beşeri din ve medeniyetlerde karşılaştığımız tıbbi bilgi
ve uygulamaların, Asklepionlar dâhil olmak üzere, sihir büyü gibi majik
unsurlarla karışık olduğu görülür. Bunlardan bazıları o devirdeki insanların
inançlarıyla iç içedir. Mesela hastalık sebepleri arasında kötülük tanrıları, iyilik
tanrısının insanların bazı hallerinden dolayı gazaplanması, cin ve şeytan gibi
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algılayabileceğimiz manevi varlıklar ile uğursuzlukları sayabiliriz.8 Hastalığın
teşhisi aşaması da inançlardan ayrı sayılmaz. Hastalığın sebebini, mahiyetini,
ölümcül olup olmadığını ve hangi uzuvda olduğunu bilmek için maddi yöntemler
yanında, rüyaya yatma, görünmeyen varlıklara danışma, büyüsel deneylerle
tahmin yollarına başvurulurdu. Tedavi işlemleri arasında da kullanılan maddi
ilaçlar ve uygulanan yöntemler ya doğrudan inançlarla karışık, spiritüel mahiyet
arz ediyordu veya maddi ilacın sihirsel özelliği olduğuna inanılırdı. Bazan da ilacı
veren kişi onu kendine göre yöntemlerle daha etkili hale getirmek; ilacın tesirini
artırmak için büyüsel işlemlere tabi tutardı. Bu örneklere en eski medeniyetlerde
yani Galinos ve Hipokrat gibi hekimlerin de tıbbi bilgisinin kaynağını teşkil
eden Mısır’da, Mezopotamya’da, Hitit’de ve bunların karışımından önemli
unsurların harmanlandığı Asklepionlarda rastlamak mümkündür. Hekimlerin
yanısıra duacıların da faal olması yanında maddi ilaçların dua ile güçlendirilmesi
faaliyetleri bu görüşün isbatı sayılabilir.9
İSLÂM ÖNCESİ (CAHİLİYYE) ARAP TABABETİ
Câhiliyye Araplarının, bazı hastalıkları teşhis ve tedavi için manevi yöntem
uygulayan rukyecilere (efsuncu ve büyücülere) müracaat ettiklerini biliyoruz.
Halkın bu sihirci ve büyücülerin bilgisine olan inançları da, tıpkı az önce
bahsettiğimiz ataların kutsal geleneği ile intikal eden ilaçlara olan inanç gibi,
mutlak faydalı okuyuşlar, okunduktan sonra artık o hastanın “mutlaka iyileşeceği;
hiçbir şeyin ona zarar veremeyeceği veya mutlak kurtuluş ve korumaya sahip
olduğu” şeklindeydi. Nitekim şu rivâyette bu hassasiyet dile getirilmektedir:
Cennete hesaba çekilmeksizin girecek mü’minler, efsunlama yapmayanlar,
uğursuzluk itikadında olmayanlar, şifânın (Allah’tan olduğuna inanıp) dağlamaktan
olduğuna inanmayanlar ve her hususta Allah’a dayanıp güvenenlerdir, buyurdu10.
Arapların tıbbi bilgilerinin sadece kendi tecrübeleriyle sınırlı olduğunu söylemek
eksik bir tanımlama olacaktır. Araplar, askeri, ticari ve diğer sosyal şartlar gereği
etraftaki kadim bilgi ve geleneklerden haberdar oluyorlardı. Mesela Hint
tababetine dair bazı bilgilerin pehleviceye tercümesi, Hâris b. Kelede gibi orada
tahsil gören bazı Arap hekimleri vasıtasıyla intikal ediyordu. Güneydeki Yemen,
San’a ile kuzeydeki Mezopotamya medeniyeti ve batıdaki devasa birikimiyle
8

Veli Atmaca, Tarih Boyunca İnanç ve Tıp, Istanbul 2011, s. 165, 186- 187, 207, 221, 230- 231,
244, 264-266.

9

Veli Atmaca, Tarih Boyunca Hastalık Algılamasında Dua Şifa İlişkisi, Istanbul 2011, s. 54, 74- 75,
78- 79, 82- 83, 85, 90- 93, 100- 101, 110.
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Buhârî, Tıbb, 17, nr. 5705. Husayn b. Abdirrahman’ın Sa’îd b. Cübeyr yoluyla İbn Abbâs’tan rivayeti için bkz.: Rikâk, 50, nr. 6541; Müstedrek, V, Tıbb, nr. 8328; İbn Hibbân, Sahîh, Tıbb, VII,
631- 632, nr. 6057, Beyrut, 1996, I- IX, ‘İmrân b. Husayn’den. İbn Hibbân, hadîsin devamında
Ebû Hâtim’in yasak illetinin câhiliyyede, şifânın yegâne kaynağının rukye ve keyy (dağlama)
olduğuna inanıp; Allah’ın yaratma kudretine yer verilmeyen inanç biçiminden dolayı olduğunu
nakletmektedir. Kudret-i ilâhîye mâni bir inanç olduğu sürece yasak devam eder yoksa câizdir,
denilmektedir.
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Mısır’ın Araplara tesir etmediğini düşünmek mümkün değildir. Buradaki
tababetin ezoterik (gizemli), astrolojik ve kozmolojik kutsanmış vasıtalara ve
insanüstü varlık ve tanrılara dayanan mahiyetiyle İslâm’ın tevhid inancına uygun
düşmediği kabul edilmelidir. İşte bu noktada İslâm Peygamberi’nin tıpla olan
ilgisi, Araplardaki telakkiye göre hastalık sebeplerinden şifa beklentisine kadar
oluşmuş inanç sarmalını şirk unsurlarından ayırmak şeklindedir.11
Câhiliyye Tıbbının Bazı Özellikleri
Cahiliyye âdetlerinden hastalık sebepleri, uğurlu uğursuz, bulaşıcılık, tedavi usulleri
ve araçlarının yasak sayılmasına sebep teşkil eden özellik, tevhid, kazâ, kader, ecel ve
rızık gibi iman konularıyla bağdaşmamasıdır. İnsanların, hayatta karşılaştıkları sıkıntı
ve belaların gerçek sebepleri olarak görüp onlara mutlak kudret atfettikleri, tabiat
olayları, yer ve gökteki mahlûkâtın hareketleri şirk olarak görülmüştür. Maamafih
bunlardan korunmak, şerlerinden emin olmak veya onlardan şefaat ummak için
sergiledikleri tapınmalar ise İslâm Peygamberi tarafından reddedilmiştir.12
Bu hususlarla birlikte ele alınması zaruri olan bir başka konu da, insanların geleceğe
karşı tedbirli olma ihtiyacı yanında, içinde bulundukları siyasi, ticari, hukuki, sosyal
ve askeri müşkilatın halledilmesine yarayacak bilginin nasıl elde edileceğidir. “Gayb
bilgisi”ni gerektiren çözüm kaabiliyetini de çeşitli aktörlere veren cahiliyyede,
kâhinler, müneccimler, şâirler, arrâflar vazgeçilmez müracaat merkezlerini
oluşturuyorlardı.13 Onlara göre bu meslek erbabı, halk arasında sahip oldukları
11

Veli Atmaca, Tarih Boyunca Hastalık Algılamasında Dua Şifa İlişkisi, Istanbul 2011, s. 117- 122.

12

Arabistanın kültür havuzunda yaşamakta olan Müşriklerin, Haniflerin ve Ehl-i Kitâp ahalinin, kuzeyden Mezopotamya, İran ve Asya kaynaklı, güneyden Yemen, Âmiriyye ve Hadramût, kuzeyden
ve batıdan Mısır, Habeşistan ve Filistin bölgelerinden panayırlar ve Hac ziyareti için gelen Ehl-i
Kitâp, Sâbiî ve Müşriklerin etkisinde kalmadığı söylenemez. Bölgenin, civar kültürlerle ilişkisi
hakkında Cevad Ali, geniş bilgi vermektedir. Cevad Ali, el-Mufassal fî Târîhi’l-Arap Kable’l-İslâm,
VIII, 782-784, Câmi’atu Bağdâd, 1993, I-X, Arapların yer, zaman, çeşitli eşya ve varlıkların kutsal
sayılması, din adamları dâhil olmak üzere, mübarek sayılan her vasıta ile teberrükte bulunma gelene-

ği, ilahların da bağışlama, merhamet özelliklerine karşı öfke ve cezalandırma sıfatlarına inandıklarına
dair geniş bilgi verilmektedir. Kutsallaştırılmış gök cisimleri yanında müşahhas putlar için de adaklar,
kurban ve muhtelif eşyadan ve belli dini usullerle sundukları hediyelerden de bahsedilir. Bunların bir
çoğunun Sami kavimlerden ve Mezopotamya’dan geçtiğine dair bkz. : VI, 163-226, bazı kaynak suların
ve kuyuların sularıyla teberrük yaptıklarına dair bkz.: VIII, 157-158. Bütün bunlara ilâveten, özellikle
Kâbe’den dolayı kutsal bir belde olan Mekke’ye sahip olma isteği, askerî ve siyâsî ilişkilerin vazgeçilmez hedefi oluşu da göz önüne alınmalıdır. Böylece Mekke ve Medine’nin kültürel yapının ne kadar
renkli olduğu takdir edilebilir. İşte bu heterojen yapı içerisinde düzenli ve yeknesak inanç, müşterek
davranış ve ibâdet ve herkesin uzlaştığı ahlâk ve hukuk sistemini yerleştirebilmenin, ancak beşerüstü
bir bilgi ve otorite ile mümkün olacağı kanaatini paylaşmak istiyoruz. Bu kültürel değişim, sosyolojik
açıdan bakılırsa, çok kısa sürede ve bir nevi eğitimle olmuştur. Tarihte bir başka örneğine rastlanmadığı sürece buna “Sosyal Mucize” demekten başka izah tarzı kalmamaktadır. Söz konusu kültürel ve
sosyal değişimin dinamikleri hakkında geniş bilgi için bkz.: Emine Balan (Gündoğdu), Hz. Peygamber
Döneminde Kültür Değişmeleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman, Salih Karacabey), Bursa,
2002.
13
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“Kutsal Otorite”leriyle tartışılmaz itibara sahiptiler. Yukarıda temas ettiğimiz
gibi, konumuzu ilgilendiren husus, bu bilgi merkezlerinin hastalığı ve sebebini
tanımak; şifa konusunda sahip oldukları bilgi ile neyin ve hangi yöntemin şifalı
olduğunu bilmesi de bir nevi mutlak bir bilgi olarak görülüp, tartışılmaz, itiraz
edilmez ve başkaları tarafından ulaşılamaz bilgi olarak kutsallaştırmaları bir nevi
ilahi bilgi olarak inanmaları Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği inanç yönünden tedavi
edilmesi, düzeltilmesi gereken cahiliyye tıp anlayışı idi. Böyle bir vasatta gelen
Nebi’nin işi kolay sayılamazdı. Nitekim tebliğ ettiği vahiy bilgilerini duyanlar
O’nu, yukarıdaki mesleklerle nitelediler. Ama her hâlükârda O’nun, sıradan bir
kişi olmadığını biliyorlardı.14
Özetle söylemek gerekirse Câhiliyye tababetinin İslâm’a aykırı yönlerinden birisi,
tedavi veya şifa bilgisine herkesin ulaşamayacağı “gayb” bilgisi oluşuna inançla
tedavi edicilerin bu bilgiyi sadece kendilerinin, yıldızlardan cin vasıtasıyla
sahip olduğu15 veya bir nevi sır bilgi ile yeryüzü varlıklarındaki şifalı özelliği
keşfetmesi olduğuna inanç. İslâm ise bu durumda iki hususu netleştirmiştir.
Birincisi “gayb” bilgisinin yıldızlara ve cinlere değil sadece Allah’a mahsus olduğu
ve onu dilediklerine bildirebileceği,16 ikincisi tıbbi bilginin gayb bilgisi olmayıp
herkesin sahip olabileceğidir. Böylece “bilgide şirk” problemini çözmüştür.
Aynı inanca göre Câhiliyye araplarının inançla iç içe girmiş şifa anlayışındaki
problemi de çözmüştür. O da iki şekilde vuzuha kavuşmuştur. Birincisi, önceki
inaca göre şifacı ister sihirci, büyücü, kâhin ve rukye yapan okuyucu olarak
manevi (majik) tedavi yapsın ister maddi ilaçlarla tedavi etsin mutlaka şifa
vereceğine olan inanca rağmen şifacının yöntemi veya ilacı fayda vermediyse
artık hastanın iflah olmayacağına itikadtır. Bu iki duruma İslâm, Allah’ın herşeye
olduğu gibi hastalıklara şifa verme kudretinin mahlûka veya beşeri yöntemlere
indirgenmesini bir şirk olarak görmüş olup “tekvinde (yaratmada şirk”i ortadan
kaldırmıştır.17 Buna ilaveten Allah’ın iflah olmaz hastalık yaratmadığı; ölümden
gayrı her hastalığın şifasını da yarattığı18 bildirilerek hem hastalara hem de
hekimlere imkânlarının ve ümitlerinin ihyasına yol açmıştır.
İslam öncesinde maddi ve majik (sihirsel) tedavi edicilere mahsus kılınan diğer
özel bilgiler yanısıra şifa bilgisi de Allah’ın kudretine ve ilm i ezelisine verilerek
O dilerse seçkin kullarına (Peygamber ve dost kullarına) ya Kur’ân gibi19 lafzen
Kâhinlerin bilgi kaynağının sema olduğuna, sihir (tababet), büyü ve gayptan haber verenlerin, bu
bilgiyi cinler vasıtasıyla semadan aldıklarına dair inanç hakkında bkz.: Müslim, Selam, V/ 82- 87,
nr. 120- 126.
14

Veli Atmaca, Tarih Boyunca Hastalık Algılamasında Dua Şifa İlişkisi, İstanbul 2011, s. 35.

15

Müslim, Selâm, V/ 83- 85, nr. 122- 124.

16

Âl i İmrân, 3/ 44, 179; En’âm, 6/ 50; Hûd, 11/ 49; Yûsuf, 12/ 6, 102.

17

Şifayı sadece Allah’ın yaratacağına dair âyet ve hadisler için bkz.:

18

Tirmizî, Tıbb, 2, nr. 2038.

19

İsrâ, 17/ 82; Buhârî, Tıbb, 32- 34, nr. 5735- 5737; İbn Mâce, Tıbb, 10, nr. 3458; 28, nr. 3501.
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vahiy yoluyla yahut onlara ikramı ve lütfu şeklinde “İlham” yoluyla verir.
Yeni müslüman olanlar bile, onu bazen bir “şifacı” olarak görüp derdine
derman için peşinden gider, bazen gaybı bilen birisi olarak algıladıkları için en
uzak geçmişten âhiret hallerine kadar, geçmiş ve gelecekten soru yağmuruna
tutarlardı. Kimisi de kaybolan eşyasını ve mechul babasının kim olduğunu
sorardı.20
Önceki inanç ve kültürün izleri bir günde silinemez. Günümüzde bile katı tavırlarıyla
iyilik yaptığını sanan irşâd ve teblîğ görevi icra edenlerin, bilhassa ibret alması
gereken bir hâdise ilginçtir.
“Muâviye İbni Hakem es-Sülemî radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in arkasında namaz kılarken cemâatten biri aksırdı. Ben de hemen
“yerhamükellah” dedim. Cemaat bana dik dik bakmaya başladı. Bunun üzerine:
-Vay başıma gelenler! Yâhu bana niye öyle bakıyorsunuz? deyince de, ellerini
uyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce
kızdım; ama yine de sustum.
Anam, babam Resûl-i Ekrem’e fedâ olsun. Ne ondan önce ne de ondan sonra
kendisinden daha iyi bir öğretici görmedim. Vallahi beni ne azarladı ne dövdü ne de
sövdü. Namazı kıldırıp bitirince bana:
-“Bu ibadetin adı namazdır. Namaz kılarken dünya kelâmı konuşulmaz. Çünkü namaz
tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktan ibarettir” dedi veya buna benzer bir şey söyledi.
Ben de:
-Yâ Resûlallah! Ben yeni müslüman oldum. Allah Teâlâ İslâmiyet’i gönderdiği halde
hâlâ kâhinlere gidenlerimiz var! dedim. Bana:
-“Sen kâhinlere gitme!” buyurdu. Ben tekrar:
-Aramızda uğursuzluğa inanan adamlar var, deyince de:
-“Bu onların gönüllerinde hissettikleri bir duygudur. Bu duygu onları işlerinden
alıkoymasın” buyurdu.
-İçimizde yere hat (çizgi) çizerek tahminde bulunanlar var dedim. O da: “Allah’ın
peygamberlerinden birisi de çizgi çizerdi, kimin hattı ona uyarsa o kadar, buyurdu”.21
İşte bu ve benzeri uygulamalar karşısında Hz. Peygamber’in, Araplar arasında
yerleşmiş tedavi yöntemlerine karşı olan tutumuyla o devrin tıp anlayışına neler
20

Kur’ân’da bile Hz. Peygamber’e böylesi soruların sorulması neticesinde uyarı vardır. “Ey iman
edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur’ân
indirilirken sorarsanız size açıklanır…”, Mâide, 5/ 101. Bazı rivâyetler için: Buhârî, Fiten, 11, nr.
7079, 7084; Ebû Dâvud, Edeb, 115, nr. 5105-5107; Nesâî, Cenâiz, 9, nr. 1833. İmân, ibadet ve
ahkâm dışında sorulan sorular ve soru sorulmasının yasaklanmasına dair rivâyetler için bkz.:
Müslim, Fedâil, 127-136; Bedevilerin Peygamberimiz’e karşı davranışları ve soru sordukları konular hakkında bkz.: Vugar Samadov, hadîs Kaynaklarına Göre Hz. Peygamber’in Bedevilerle
İlişkileri, 41-47, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman, Nebi Bozkurt), İstanbul, 2004.

21

Müslim, Mesâcid, 33; Ebû Dâvud, Salât, 171, nr. 930.
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kazandırdığı, âdetâ gözden kaçırılmakta olup; bazı hadisleri bu günün bilimsel
birikimiyle değerlendirmeye ve çoğunu da reddetmeye yönelik gayretler
görülmektedir. Oysa Hz. Peygamber’in, bir hekim olarak ilaç tavsiye etmiş veya
ilacı reddedip onun yerine Duâyı emretmiş gibi değerlendirilmesi önemli hatalara
yol açacaktır. Onun gerek maddi gerekse sözlü tedavi vasıtalarına bakışı, şirkten
arındırmak, şifânın kâhin ve büyücülerde olmadığını, onların uygulamalarının mutlak
şifâ kaynağı sayılmaması gerektiğini vurgulaması, insanları Allah’tan başkasına
kulluktan kurtarmaya yöneliktir. Özellikle maddi ve mânevi temizlik, beden ve kalp
temizliği, O’nun güzel ahlâk hedefinin aşamalarıydı. İnsanı hem gönül hem de beden
temizliğine teşviki neticesinde biz müslümanlar, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i tabîb-i
kulûb, yani inançsızlıktan ruhları arındıran ve dünyaları kararmış insanlara hayat
bahşeden, gönül aydınlığı ve ebedî kurtuluş getiren “kalblerin tabibi” olarak tanırız.
Hal böyle olunca Tıbb ı Nebevî’yi kaynaklarda sıralanan hadislerle sınırlamamak; Hz.
Peygamber’in bütün hayatını, sözlü ve fiili beyanlarını tıbbi açıdan değerlendirmek
faydalı olacaktır. Bir bakıma Tıbb ı Nebevî, hem hıfzıssıhha (korunma) hem de
hastalanınca tedavi için ilaç ve yöntem önerisi bakımından, hem maddi hem mânevî
hastalıkların tedavisinde “Siyer i Nebevî” bütünüyle şifa ve âfiyet açısından değer
ifade eder.

İslâm şeriatı zahir olduktan sonra nakil ve rivayet edilen tababet de bu
kabildendir, vahiy ile hiç de ilgili değildir. Tababete dair rivayet edilen bu sözlerin
her biri Araplar arasında mûtat olan tababete aittir. Tanrı Elçisi’nin hallerinden
bahsedilirken, tababetle ilgili olan bazı halleri nakledilmiş ise de, bunlar, bir
âdet ve tabiî hallerden olan şeylerdir; Peygamberden nakledilen meşru işler
ve ameller kabilinden değildir. Çünkü Peygamber ancak bize ilâhî olan şeriat
hükümlerini bildirmek üzere gönderilmiştir, Tıp ve tababeti ve başka âdetleri
anlatmak için gelmemiştir. Nitekim hurma aşılamak hâdisesindeki hali de bu
kabilden olup (sonradan) Peygamber: “Siz dünya işlerinizi benden daha iyi
bilirsiniz” buyurmuştur. Sahîh hadîslerde Tıp ve tababete dair rivayet edilen hal ve
hâdiselerin hiç biri meşru amel ve işler olarak telâkki olunmamalıdır. Hâdiselerde
bu tababet keyfiyetlerinin meşru olduğunu anlatan hiç bir kayıt yoktur. Ancak bu
şekil tababet kutlu sayılarak kutlulanmak üzere ve inanç akidesinin sağlamlığının
alâmeti olarak kullanılabilir. Bu takdirde bu çeşit tababetin büyük bir faydası
dokunabilir. Nitekim karın ağrısına ve hastalığına tutulmuş olan kimseye, inanç
ile içtiği için, balın faydası dokunmuştur”22.
Hz. Peygamber’in cahiliyye tıbbıyla ilgilenme ve ona karşı tutumunu gösterir
mahiyette bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz: Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Kim dağlanmak sûretiyle tedavi olmaya çalışırsa ve muska taşıyarak tedavi olmak
isterse Allah’a tevekkül etmekten uzaklaşmış demektir”23.
Hadisçiler arasında “Sevâd- ı A’zam” hadisi olarak bilinen rivayette Allah Resûlü
22

23

İbni Haldun, Mukaddimesi, II, 602- 603, (Çev. Zakir Kadirî Ugan), İstanbul 1986, I- III; Fazlur
Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, 48.
Tirmizî, Tıbb,14, nr. 2055; İbn Mâce, Tıbb, 23, nr. 3489.
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cennet ahalisinin çoğunluğunun kendi ümmetinden olacağını; bunlardan yetmiş
bin (70 bin) kişinin hesaba çekilmeksizin cennete gireceğini müjdelemektedir.
Uzunca beyanın sonunda bu yetmiş bin kişinin hesaba çekilmeme sebebi olarak
şifa konusunda şifacılara ve onların önerdiği nesne ve yöntemlere iman eden
değil; tedbir alıp ve Allah’a tevekkül edenler olarak göstermek üzere: Cennete
hesaba çekilmeksizin girecek mü’minler, efsunlama yapmayanlar, uğursuzluk
itikadında olmayanlar, şifânın (Allah’tan olduğuna inanıp) dağlamaktan
olduğuna inanmayanlar ve her hususta Allah’a dayanıp güvenenlerdir,
buyurdu24.
Yine Hâkim’in naklettiği bir rivâyette: “Adı Abdullah b. Hukeym olan Ma’bed el-Cüheni
hasta olunca oğlu kendisine: iyileşmek için niye birşeyler takınmıyorsun? Deyince,
babası da: Resûlullah: “Korunmak için birşeyler takanın hâli o taktığı şeye havale
edilir”25 diyerek yasaklanan rukye, temime v.s.’nin mutlak gücüne inanıp, Allah’ın
takdirine ve kudretine tevekkül etmeyen kişinin ihtiyaçlarına Allah’ın kefil olmayacağını
vurgulamıştır. Câhiliyye tarzında hazırlanıp, zindelik vermesi, kötülüklerden koruması,
güç ve sağlığı tam olarak koruması veya huzur ve sükûnet vermesi için, bu anlamları
içeren ve aynı adlarla anılan türler vardır. Hz. Peygamber’in ‘Imrân b. Husayn’in
kolunda görüp te çıkarttığı sarı renkte bir halka olan “Vâhine” (zindelik verici)127 vardı
ki, Resûlullah, Allah’a rağmen takılan bu şeyin insanı takatsız bırakacağını belirtir.
“Û’ze” denilen muska ile de sığınma kastedilir ki, putların ve şeytanların isimleriyle
hazırlanır128. “Temîme (tamamlayıcı)’yi takanın isteğini Allah tamamlamaz, Ved’a
(belayı savuşturan) takana ise huzur ve sükûnet vermez”129. Görüldüğü üzere Araplar,
lügattaki kelimelerin anlamlarında majik (büyüsel) bir çıkarım yaparak, takılan
şeylerden bekledikleri işleve göre isim vermektedirler.26

Köklü ve nazari bir tıp geleneği olarak bahsedemeyeceğimiz Arap tababetinde,
hayatları ve coğrafi imkânlarıyla sınırlı; maddi olarak çevresindeki hayvansal ve
bitkisel materyalın deneme yanılma yoluyla “ilaç” olarak bellenmiş droglardan
söz edilebilir. Bu yönüyle câhiliyye tıbbınin bir kısmı, Arapların tecrübesiyle
sınırlı ilaçlar üzerine bina edilmiştir. Bir kısmı deyişimizin sebebi, diğer çevre
medeniyetlerde görüldüğü gibi tıbbi uygulamalar, yöntemler ve ilaç olarak tatbik
edilenler maddi ve mânevî (sihirsel, ruhsal, ezoterik, majik) mahiyet arzeder.
Buna göre câhiliyye tıbbını, mâhiyeti, yöntemleri ve tedavi unsurları bakımından
birkaç maddede özetlemek gerekir:
Mezopotamya, Anadolu medeniyetlerindeki gibi Asya kültürleri ile Mısır
tababeti, hastalanmamak için “korunmak”, hastalandıktan sonra da “arınmak”
için uyguladıkları yöntemler, kanunlar ve ilaçlar, maddi ve mânevî (spirituel)
özellikler taşır. Mânevî yöntem, ilaç ve teknikler zaten inançlarla, sihirle içiçedir.
Maddi boyutu da sihir ve inançla pekiştirilmiş durumdadır.
24

Buhârî, Tıbb, 17, nr. 5705; Müstedrek, V, Tıbb, nr. 8328; İbn Hibbân, Sahîh, Tıbb, VII, 631- 632,
nr. 6057, Beyrut, 1996.

25

Müstedrek, V/ 306, nr. 7578.

26

Veli Atmaca, Hadislerde Rukye, Rağbet Yay., Istanbul 2010, s. 98- 99.
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İslâm’dan önceki Araplarda ve civardaki köklü medeniyetlerde maddi
tedâvi yöntemleri ile ilaçlar, o çağlarda yaygın olan simyasal mahiyete göre
anlamlandırılırdı. Tıbbın serüveninde ilaçların mahiyeti üç aşamalı gelişme
arzeder:
Bitkisel, hayvansal v.s. şifalı ilaçların tanrıların, dost ruhların ve cinlerin
bildirmesiyle (mânevî bir varlıktan hazır bilginin alınarak) keşfedildiği anlayışının
hakim olduğu dönem. Buna “Spirituel, Sihirsel” dönem diyebiliriz. Bu bilgiye de
herkes mazhar olamaz; umuma açık bir bilgi değildir.
Sihirbaz ve gizemli güce sahip olanların, şifalı olan şeyi başka kaynaklardan değil;
kendi marifetleriyle, nesnedeki ve yöntemdeki şifa gücünü “dönüştürerek” elde
ettiği devirler. Burada “şifalı olanı” imal eden marifet sahiplerinin yöntemleri ilaç
döneminin “Simyasal” devrini teşkil eder.
Günümüze kadar gelen üçüncü devir ise, maddi (bitkisel, hayvansal, mineral v.d.)
ilaçların kimyasal karışımla oluşturulduğu evredir. Buna da “Natürel” ilaç devri
diyebiliriz.
Son dönem de “Kimyasal” (fabrikasyon) ilaçların devridir. Bunların insan
vücudundaki zararından söz eden uzmanlar vardır. Bu yan etkiyi azaltmak veya
tedaviyi tabii (natürel) ilaçlarla temin etmeyi daha faydalı gören anlayışın da
birlikte seyrettiğini görüyoruz.
Araplarda maddi ilaçlar için de bir kutsallıktan söz edebiliriz. Çünkü onlara göre
atalarının yöntemi, hayat tarzı ve tecrübeleri kutsal değere sahiptir; terkedilemez.
Zira Araplar atalarının âdet ve geleneklerini kutsal kanun gibi görmüşler; ondan
ayrılanı “sapmış” (Sâbii) olarak niteler ve dışlarlardı.27 Böylece atalarının deneyimi
olan ilaçlar ve tedavi yöntemleri de onlar için “mutlak, yanılmaz, sonrakiler
tarafından mutlaka uyulması ve uygulanması gereken bir Sünnet” idi. Bu
inançtan dolayı ilaçlarının şifa özelliğine “mutlak iyileştirme kudreti” atfetmekle
İslâm’daki şifa verme ve şifa bilgisinin gerçek sahibinin Allah olduğu inancına
aykırı düştükleri görülmektedir. İşte bu mutlak kudret atfetme işinin bir şirk
olması; Allah’ın kudretine karşı bir inanç olması sebebiyle Hz. Peygamber, bu
ilaçları uygulamayı yasaklamamış ancak bunların şifa için birer sebep olduğu;
mutlak şifanın Allah’ın kudretinde olduğu inancını yerleştirmeye çalışmıştır.
Önceki peygamberlerin şahsında meydana gelen sağlıkla ilgili vakalar
(mucizeler)28 ile Hz. Peygamber’e nisbet edilen hadislerdeki tıbbı karıştırmamak
gerekir. Resûlullah’a ait harikulade olayların “Hasâis veya Delâil” kaynaklarında
bolca misalleri vardır. Bizim Tıbb ı Nebevî adıyla karşılaştığımız rivâyetler ne
27

Bakara, 2/ 170: “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?”; Mâide, 5/ 104.

28

Eyyup a.s. ın rahatsızlığı ve su ile tedavisi, Sâd, 38/ 42, Hz. İsâ’nın çamurdan kuşları canlandırması, doğuştan kör ve alacalıyı iyileştirmesi ve ölülere hayat vermesi, Âl i İmrân, 3/ 49, Mâide, 5/
110, Yakup a.s.’ın kör olan gözlerinin açılması, Yûsuf, 12/ 93.
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mu’cize ne de Hasâis kabilinden olmayan; o devirdeki her insanın uygulayabileceği
türden ilaçları veya yöntemleri içerir. Bu rivayetlerde yer alan ilaçların birçoğu
sıradan insanların bildiği, kullandığı ve fayda gördüğü ilaçlardan olmasaydı o
zaman insanlar bunu bilmediklerini Hz. Peygamber’e sorarlardı yahut geleneksel
olarak bilmedikleri ilaçlar olduğunu beyan ederlerdi. Ancak burada bizim dikkate
sunmak istediğimiz husus, önceki ilaçlar veya yöntemler olsa da Hz. Peygamber’in
tavsiyesi ile şifa için mutlak bir kudret kaynağı değil sadece bir sebep olduğu
vurgulanmış olmasıdır.
Hz. Peygamber’in Câhiliyye Tıbbından veya Geleneğinden Yasakladıkları
Resûlullah’dan nakledilen tıbba dair hadisleri genelleme yoluyla “bütünüyle
Arapların geleneğidir” hükmünü geçersiz kılan uygulamalardan bazıları şöyledir:
Araplar önceden dağlama (keyy) yaparlardı, bu Câhiliyye uygulaması, Resûlullah
tarafından yasaklanmış veya kerih görülmüştür.29
Bademcik hastalığında çocukların bademcikleri elle çekilip alınır yahut patlatılarak
tedavi edilirken O, Ûd i hindî denilen bitki türünü söylemekle kalmamış bunun
bademcik hastalığı için buruna çekilerek kullanılacağını ama zâtu’l- cenb (bir tür
akciğer hastalığı) için de boğaza damlatılacağını da söylemiştir.30
Câhiliyyede bazı hekimlerin ilaç yapımında kullandıkları bir tür kurbağanın
öldürülmesini yasaklamıştır.31
Kendilerince tabir câizse “ilâhi sıfatlarla donatılmış” kabul edilen şifacıların ve
yöntemlerinin çare vermediği hastanın mutlaka helâk olacağı inancını yıkarak,
ölümden başka her hastalığın çaresinin olduğu anlayışını getirmesi.32
Câhiliyye uygulamalarından olup insanın biyolojik sağlığına zararlı olan tedavi
unsurlarından kan içme, muhtelif pislikler, sarhoşluk verici malzemeler, habis ve
necis şeylerle tedaviyi yasakladı.33
Araplar, birçok kurguya inanır ona hariçten kimsenin müdahale edemeyeceği;
sebebe gerek olmaksızın kendiliğinden zuhur edeceği vakalara teslim olurlardı.
Bunların nerede zuhur edip ne kadar yayılacağını ve kimleri etkileyeceğini bu
vakaların kendi tabiatı belirlerdi diye inanırlardı. Bunlardan birisi de hastalığın
kendiliğinden bulaşma ve yayılma kudreti idi. Buna insanlar tedbir alamazdı,
alsa da bir şey değişmezdi diye inanıldığı halde Resûlullah, hastalığın bulaşma
29

Ebû Dâvud, Tıbb, 7, nr. 3865.

30

Ebû Dâvud, Tıbb, 13, nr. 3877.

31

Ebû Dâvud, Tıbb, 12, nr. 3870.

32

Buhârî, Tıbb, 1, nr. 5678.

33
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Müslim, Eşribe, IV, 666, nr. 12; Ebû Dâvud, Tıbb, 11, nr. 3870- 3874; Tirmizî, Tıbb, 8, nr. 2046; İbn
Mâce, Tıbb, 27, nr. 3500.
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kudretinin olmadığını ama sebebinin olduğunu öğretti. Buna ilaveten insanları
sağlık ve hayat standardını iflah olmaz bir şekilde etkileyen; “varoluş ve tesir
alanını kendisi belirleyen, mutlak kudreti kendisinde taşıyan vakalar” arasında
hâme, safer, ğûl (ğavl), nev’ ve şu’m itikadları vardır.34

Resûlullah’ın Geleneğe Rağmen (Arap geleneğinde olmayan) Önerileri
Eskilerin tabiriyle tâûn ve vebâ gibi bulaşıcı diğer bazı hastalıklarda, bu durumu bir
uğursuzluk, kötü ruhların, cinlerin, şeytanların, putların v.s. intikamı olarak gören
cahiliyedeki itikadda35 olduğu gibi hastayı ölüme terketmek değil biyolojik bir
illet olduğunu; tedavi, edilebileceğini göstermek üzere karantina ve bulaşıcılığı
engelleme tedbirlerini Resûlullah emretmiştir.
Resûlullah, yukarıda da verdiğimiz rivâyete göre, Sa’d için Hekim Hâris’in Medine
Acve hurmasından yedi (7) adet alıp, çekirdekleriyle beraber öğütüp içirmesini
söyleyerek gelenekte olmayan ve devrin tabiplerinin bilmediği yöntem ve ilaç
önermiştir.36
Çocukların bademcik iltihabı için yeni bir öneride bulunmuştur.37 Eğer gelenekte
bu yöntem ve ilaç biliniyor olsaydı Hz. Peygamber’in önermesine gerek kalmaz
O sadece takrir ederdi.
Acve hurmasının sabah erken yendiği takdirde o gün için sihir ve zehirlenmeye
karşı bir koruyucu olduğunu o günün insanları ve Medine’nin yerlileri biliyor
olsaydı Peygamber’in beyanına gerek kalmazdı.38
Cüzzamlıdan kaçılmasını emrederek tedbir alındığı takdirde hastalık bulaşmasının
önüne geçilebileceğini gösterdi.39 Diğer bir rivayete göre Hz. Peygamber
cüzzamlı birinin elinden tutup yemek kabına daldırdı ve ona “(Besmele ile)
Allah’a güvenerek ve tevekkül ederek ye!” buyurdu.40 Bu iki rivâyet dikkate alınırsa
34

Müslim, Selâm, V/ 71- 81, nr. 99- 119.

35

İbn Mâce, Tıp, 39, nr. 3530, M. Fuâd Abdülbâkî ta’liki, II, 1167. Bazı hastalıkların, tanrılara yani
putlara saygısızlık sonucu oluştuğuna inanan Araplar, Peygamber’in huzurunda İslâm’ı kabul
edip kabilesine döndüğünde insanları irşâd için “Lât ve ‘Uzzâ putları bâtıl şeylerdir…” diye
söze başlayan Dımân b. Sa’lebe’ye, aşireti: “sus! Cüzzamdan, cinnetten (aklını kaybetmekten
sakın!)...” diyerek tepki göstermişlerdir. T. W. Arnold, İntişâr-ı İslâm Târihi, 37, (Trc. Hasan Gündüzler), Ankara, 1982.

36

Ebû Dâvud, Tıbb, 12, nr. 3875.

37

Ebû Dâvud, Tıbb, 13, nr. 3877.

38

Ebû Dâvud, Tıbb, 12, nr. 3876.

39

Buhârî, Tıbb, 19, nr. 5707; Müslim, Selâm, V/ 87, nr. 126.

40

Ebû Dâvud, Tıbb, 24, nr. 3925; Tirmizî, Et’ime, 19, nr. 1817.
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öncelikle önceki arap geleneğinde bu hastalık karşısındaki tutumları ne idi? Diye
sorulacak olursa buna dair bir bilgi yok. Ancak onlar bunu bir uğursuzluk hali
sayıp muhtemelen hastayı tecrid ediyordu denilebilirse de ikinci rivâyet asıl
nebevî özelliği öne çıkarmaktadır: bazı cüzzamlılara temas etmenin sakıncasının
olmadığı. Acaba burada sorulması yahut araştırılması gereken ayrım; bazı
cüzzamların mikrobik (bulaşan) bazılarının bulaşmayan cinsi mi var? Eğer durum
böyleyse bu farkın câhiliyye arapları tarafından bilinmediği gibi modern tıbbın
da bakış açısını değiştirecek nebevi bir hususiyet olduğu kabul edilmelidir.
Bir beldede ortaya çıkan tâun ve vebâ gibi bulaşıcı hastalık durumunda belde
halkının izdiham ve paniğe düşmeden (kaçar halde olmadan) o yeri terketmek
gerektiği; dışarıdakilerin de oraya girmemesi gerektiği belirtilirken aynı uyarıda
nasuh (samimi) inanç açısından önemli hatalar işlemiş olup Kur’ân’da ilâhi öfkeye
maruz kalan İsrâiloğullarının ve bazı kavimlerin düştüğü hataya Müslümanların
düşmemesi telmihinde bulunmak üzere “tâun hastalığının, Allah’ın Benî İsrâîle
yahut önceki bir kavme ceza olarak indirdiği pislik veya azaptır” buyurmaktadır.
Demek ki İlâhî ve nebevî buyruklar insan sağlığı için faydalı işler iken buna
mugayir davranmanın tıbbi sonuçları da vardır.41
Ateşli (Humma) hastalığı olanın yapacakları arasında önerdiği bir uygulama olan:
hasta kişi sabah gün doğmadan akar suya girip akıntıya karşı durup “Allahım
kuluna şifa ver. Resûlünü haklı çıkar (doğru söylediğini teyid et) diye dua etsin
ve serinleyene kadar 3, 5, 7, 9 defa suya dalsın,42 buyruğunu bedeviler önceden
yapıyor olsaydı onlara bunu tarif etmezdi. Ayrıca bu esnada dua edileceğini ve
hangi lâfızlarla dua yapılacağını Câhiliyye araplarının bildiği söylenemez.
İlgili hadisten anlaşıldığı kadarıyla bir yerde vebâ ve tâun gibi bulaşıcı hastalığın
zuhur ettiği yerden insanların kaçması âdeti vardı. Bu yüzden olmalı ki Resûlullah
bu durumda o şehre giriş ve çıkışların olmamasını, çıkış olacaksa da “kaçarak”
olmamasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeden çıkarılacak sonuçlar olarak, bulaşıcı
hastalığın bir uğursuzluk, şehir halkına bir cin veya putun gazabı olarak mutlaka
herkese bulaşacağı inancını reddetmesi yanında oluşacak kargaşa ve izdihamı
önlemek, belki de başka yerlere bunun sirayetini engellemek için bir nevi
karantina, stres halinde hastaların direncinin düşmesiyle durumun daha da
kötüleşeceği gibi günümüz tıbbı açısından da gerekli görülen tedbirler alınmıştır
denilebilir.
İslâm öncesi Arapların hastalık sebeplerine dair inancına göre bazı hastalıkların
temas edilen bir şeyin uğursuzluğundan, cin ve putların gazabından olduğuna
dair anlayışı yıkarak bunların bir çoğunun sebebinin maddi ve biyolojik
olduğunu farklı bir retorikle vurgulaması. Meselâ kendisinin de zaman zaman
maruz kaldığı sıtma gibi ateşli hastalıkların, tedavisinde su ile pansuman yapılıp
ateşin düşürüleceğini tenbih ederken aynı zamanda insanlara cehennem ateşini
41

Müslim, Selâm, V/ 63- 66, nr. 91- 96.

42

Tirmizî, Tıbb, 33, nr. 2084.
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hatırlatarak soyut meselelerin eğitimini vermesi, O’nun eğitimcilik özelliğini de
göstermektedir.43
Câhiliyye tababetinde Medine’nin Acve Hurması, mevcut bilgilere göre sadece
gıda ve lezzet malzemesi olarak kullanılırken O, Acve’nin sabahları yedi tane
yenildiği takdirde o günkü sihire ve zehire iyi geldiğini söyledi.44
Yukarıda temas edildiği gibi câhiliyye tababetinde “mikrop, bakteri, virüs”
anlayışı yok, onun yerine hastalık sebepleri spiritüel (insanlara kızan putların,
ruhların, cinlerin, şeytanların veya bir uğursuzluğun yol açtığı) ve majik (sihirsel
olarak birilerinin kasdetmesi) sebebine dayandırılırdı. Buna da itikad ve inanç
boyutunda inanırlardı. Ancak Hz. Peygamber bazı hastalıkların “insandan insana,
hayvandan insana” bulaşabilirliğini bildirmek üzere bu durumlara karşı “korunma
tedbirleri” telkin etti. Bu korunma ise önce insanların yemekten önce ve sonra
yeme ve içmede kullandığı uzuvlarını ve müşterek kullanılan kapları kullanma
disiplini ve standardı sağladı. Davranış standardı câhiliyyede yoktu. Öyle ki kim
elini ve ağzını yemekten önce yıkıyor, kim hangi elini tuvalette hangi elini yeme
ve içmede kullanıyor… belli değildi. Resûlullah ise sol el ile taharetlenme, sağ el
ile yeme ve içme standardı getirerek gıda tüketiminden kaplardan su almaya,
insanlara sağ el ile ikramdan yine sağ el ile tokalaşma standardını sağlayarak
mikroptan korunmayı ve kitlesel bulaşıcı hastalığa karşı tedbiri sağlamış
oldu. Aşağıdaki hadisler bu yorumlarımızın başlıca delillerini teşkil eder diye
düşünüyoruz.
“Herhangi biriniz birşey içtiğinde kabın içine hohlamasın. Halâya gittiğinde
cinsiyet organına sağ eliyle dokunmasın, sağ eliyle de temizlenip silinmesin.
“Biriniz işediği zaman sakın zekerini sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle temizlenmesin
ve su kabının içine nefes hohlamasın.45
“Biriniz işediği zaman sakın zekerini sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle temizlenmesin
ve su kabının içine nefes hohlamasın. “Biriniz işediği zaman sakın zekerini sağ
eliyle tutmasın, sağ eliyle temizlenmesin ve su kabının içine nefes hohlamasın.46
Câhiliyye tıbbında olmayan hastalıktan korunma anlamında “Hıfzı’s- Sıhha”
tedbirleri, geleneğe rağmen Sünnet i Nebeviyye’nin katkısı sayılamalıdır. Bu
Sünnet uygulamalarının bütünü sağlık açısından değerlendirilmeye değerdir
bize göre. İşte onlardan birisi de sabah veya uykudan uyanınca kulak, burun
boğaz hastalıklarına karşı geniz temizliği yapılmasının tavsiye edilmesi
karşısında günümüz tıbbının bu işlemin faydasını araştırması ayrıca bu basınç
uygulama işleminin, sadece mikroptan arınma değil aynı zamanda orta kulak
43

Buhârî, Tıbb, 28, nr. 5723- 5726; Tirmizî, Tıbb, 25, nr 2073- 2074; İbn Mâce, 18- 19, nr. 34693475.

44

Buhârî, Tıbb, 52, nr. 5768; 56, nr. 5779.

45

Buhârî, Vudû’, 18- 19, nr. 153- 154.

46

Buhârî, Vudû’, 20- 21, nr. 155- 156.
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denge sisteminin regülasyonu, optimasyonu, kalp ritimlerinin ve dolaşım
sisteminin düzenlenmesinde faydası dikkate alınmalıdır. “Biriniz uykusundan
uyanınca abdest alsın ve üç defa sümkürsün. Çünkü şeytan kişinin genzinde
geceler”.47 Bölgenin ve zamanın imkânları dâhilinde ev ve çadırlarda kaplarda su
bulundurulur. Bunların kullanımını da,“uyandığınızda ellerinizi hariçte yıkamadan
kabın içine daldırmayın. Çünkü ellerinizin nerede gecelediğini bilemezsiniz”48
buyurarak günümüzde çokça rastladığımız bir kişinin kalkar kalkmaz yiyecek
ve içecek kaplarına dokunmaması gibi sağlık tedbirini standartlaştırmıştır Hz.
Peygamber.49
Kapların kedi köpek yalaması halinde de hijyen tedbiri alınmakta hatta yedi (7)
yıkamanın birisinin “toprakla” olması istenilmektedir.50 Bu durumda toprağın
temizleyicilik özelliği o şartlarda bilinmiyordu. Hele yedi defa su ile yıkanmasına
rağmen neden bir yıkamanın toprakla olması isteniliyor.
İşte bu ve benzeri emir, tavsiye, yasak ve sakındırmaların, Nebevî ictihadla sabit
olduğu, bunun Arap geleneği olmadığı ve vahiyden olup olmadığı yolunda
ciddi ve etraflı değerlendirmeye tabi tutulması gerektirmektedir. Yine dikkat
çekmemiz gereken başka bir husus, bu alanda olduğu gibi diğer bilimsel
konulardaki hadisleri, sadece hadis tekniği bakımından “sened ve metin tenkdi”
çerçevesinde rivâyetleri değerlendirmekle yetinmeyip, hadisin anlamıyla ilgili
diğer branşların o hadisin anlam evrenini kullanmasına sunmalıyız. Öyle ki Hadis
Bilim Dalı açısından rivâyetlerin isnad ve metin tenkidi “şer’î veya dînî delil olma
değeri” bakımından yapılan bir değerlendirme olarak kabul edilmeli. Bu itibarla
senedi ve metni tenkide uğrayan bir hadis, antropoloji, kültür, medeniyet ve
rasyonel bilimler açısından kullanılabilmelidir. Şer’î delil değeri bakımından zayıf
bir rivâyet, din dışı bilim ve sanat dalları zaviyesinden içerdiği anlam derinliği ve
genişliğiyle kullanılabilmelidir. Aksi durumda hadisler sadece şer’î (dînî) işlevsellik
bakımından değerlendirilirse bu anlamı sınırlandırma, yüzeysellik ve sığlaştırma
anlamına gelecektir. Mânâsı ilk bakışta hârikulâde gözüken; aklen tevili imkânsız
görünen rivâyetlere karşı bir bilim ve fikir adamının tavrı, aceleci olmaktan uzak
olarak ya Hz. Peygamber’in hasâisiyle irtibatını düşünmek ya da ilmin tesbit ve
teyidi için zamana bırakmak olmalıdır.
IV- Sahabenin Tıbb ı Nebevi’yi Sünnet Kabul Ederek Uygulaması:
Eğer iddia edildiği gibi Resûlullah’ın sağlıkla ilgili söz ve davranışları, câhiliyye
âdetleri, kocakarı ilaçları olsaydı diğer insanlar için normatıf bir değer taşımazdı.
Oysa ashab, aynı hastalık veya vaka ile karşılaştıklarında Peygamber (a.s.)’ın
47

Buhârî, Bed’ü’l- Halk, 11, nr. 3295; Nesâî, Taharet, 73, nr. 90. Nesâî, hemen sonraki (74.) babta
ise bu sümkürmenin sol el ile yapılacağını bildiren haberi nakletmektedir.

48

Müslim, Tahâret, I/ 569, nr. 88- 89.

49

Müslim, Tahâret, I/ 552, nr. 62.

50

Müslim, Tahâret, I/ 573- 574, nr. 90- 94.
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sözlerini ve uygulamalarını esas almışlardır. Buna dair bir örnek şöyledir:
Hz.Ömer,(r.a) Şam bölgesinde Serğ denilen yerde ordu komutanı Ebû Ubeyde
(r.a) ve arkadaşlarının Şam’da veba olduğunu haber vermesi üzerine, önce ilk
muhacirleri sonra Ensar’ı toplamış onların ihtilaf etmeleri üzerine, Kureyş’in ileri
gelenleriyle iştişare etmiş ve onların görüş birliği ile dönmesinin uygun olacağını
söylemeleri üzerine Hz. Peygamber (s.a.s)’in “bulaşıcı hastalık olan yere girmeme
ve oradan dışarı kaçarcasına koşarak çıkmamayı” emreden hadisin hatırlatılmasına
istinaden Şam’a girmemeye karar vermiştir.51 Bu hadise de Resûlullah’ın sağlık
veya tıbba dair tavsiyelerinin, “Arap geleneği…” denilerek veya Allah Resûlü bize
dini tebliğ ve beyan için gönderildi; “tıbbı öğretmek için değil…” gibi gerekçelerle
terkedilmediğini göstermektedir.
HZ. PEYGAMBERİN GÜNÜMÜZ TIBBINA KATKISI
Allah’ın “tamamladım” dediği dinin bu kemâl seviyesinin tatbik edicisi olan Hz.
Peygamber de bilgi ve ahlâkta kemâlin sahibi olmak durumundadır. İstismarları
ve nakledilen bilgilerdeki sıhhat ve sübut durumunu bir tarafa bırakırsak
meseleye geçmiş tıbbın sihir, büyü, gizemlerle bezenmiş şirk içeren mahiyetini
tedavi etmekle (arındırmakla) birlikte rasyonel, materyalist sınırlılığı aşmış
haliyle makul ve mantıklı; vahiyle mutabık seviyesiyle bilimsel tıp tarihine adını
yazdıracak boyutta katkılarını da görmekteyiz.
Hekim Sorumluluğu
Rasulullah (s), “Daha önceden tabiplik yaptığı bilinmeyen birisi bir kavme doktorluk
yapmaya kalkar da hastaya zarar verirse, verdiği zararın bedelini ödemekle
mükelleftir”52 buyurarak tıpta hekim sorumluluğu kuralını koymuştur. Bu kural
bile, câhiliyyede tedavi edicilerin bilgi ve uygulamalarının, belki kutsal sayılması
sebebiyle, sorgulanamıyor oluşuna ve karşı ciddi bir tedbir olup tıbbi bilgi ve
müdahelenin, ilahi değil beşeri bir tasarruf olduğunu insanlara öğretmeye yeterli
bir kural olsa gerektir.
Uzmanlık Alanına ve Uzmana İtibar Etmesi:
Hz. Peygamber, işinin tababet olmayıp tıp ahlâkını tesis etmek olduğunu
göstermek için, bazan göre bizzat ilaç tavsiyesinde bulunmak veya rukye yapmak
(okumak) yerine sihir ve büyüden uzak; rasyonel ve makul yöntemlerle tedavi
eden uzman birisine müracaatın en uygun yol olduğunu göstermek istemiştir.
Sa’d b. Ebî Vakkas’ı hastalığında ziyaret etmiş ve onun, İran’da tıp tahsili görmüş
olan devrin hekimlerinden Hâris b. Kelede’ye muayene olmasını telkin etmesi53
51

52
53

Buhârî, Tıp, 30, nr. 5729- 5730; Müslim, Selam, V/ 67-71, nr. 97-99; Atmaca, Veli, Tıbb-ı Nebevî
Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (Bibliyoğrafya Denemesi), Hikmet Yurdu, Ocak-Haziran 2013,
yıl:6, c. VI, s. 47
Ebû Davud, Diyât, 25, nr. 4586- 4587; İbn Mâce, Tıbb, 16, nr. 3466.
Ebû Davud, Tıbb 12, nr. 3875. Bir diğer örnek de Hz. Peygamber’in hasta olan Ubeyy b. Ka’b’a
dağlama yapsın diye hekim göndermesidir: İbn Mâce, Tıbb 24, nr. 3493.
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gibi aynı şekilde Ubey b. Ka’b’a da hekim göndermiştir.54
Hastanın Mutfağına (Yiyecek ve İçeceğine) Dikkat Edilmesini Emretmesi
Hastaya ne yedirileceğiyle ilgili olarak câhiliyye araplarının tıp geleneğinde
herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Olmasını da bekleyemeyiz. Çünkü çalışmamızın
muhtelif yerlerinde belirttiğimiz gibi onlara göre hastalık bir uğursuzluk, cin veya
putun gazabı gibi spiritual ve izâfi inanç meselesi iken tedavi edicilerin verdiği
ilaç ve uyguladıkları yöntem bir hastanın başka bir tedbire ihtiyaç duymadığı,
iyileşmezse de başka bir müdahaleye gerek olmaksızın geri dönüşsüz bir sona
gittiğini düşünürlerdi. Nihayet onun işini yukarıya havale ederlerdi.55 Oysa Hz.
Peygamber hastalığın maddi sebeplerle, yiyecek ve içecekle bağlantısını tababete
getirmiş olup modern tıbbın da uyguladığı tedbiri asırlar önce önermiştir.56
Her Hastalığın Uğursuzluk, Felaket Olmadığı; Mümin İçin Hayırlı Olduğu Anlayışı:
Buharî, Kitâbu’l- Merdâ (Hastalar) bölümünün hemen başında ilk başlıkta
hastalığın (musibetin) mümin için keffaret olmasından bahsedilmesi, Hz.
Peygamber’in hastalıkla barışık olma vurgusunu musannıfın dikkatten
kaçırmadığını göstermektedir. Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:
“Müslümâna, vücûduna batacak bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık,
gelecekten kederlenme, geçmişten hüzünlenme, başkalarından gelen eza ve iç
sıkıntısı isabet ederse, Allah muhakkak bu musibetleri sebebiyle o müslümânın
günahlarından bazılarını örter”57 şeklinde buyururken devamındaki hadis de
zaten bu konudaki hadislerin, hastalıklara karşı inanç ve güç, tevekkül ve metanet
irtibatını gösterir mahiyettedir: “Mü’min, bir sap üzerinde biten ekin gibidir. Bir
taraftan rüzgâr esince onu eğer. Doğrulduğu zaman musibetle yine eğilir ama
yıkılmaz. İnançsız veya inancı (tevekkülü, teslimiyeti) zayıf olan kişi de sedir ağacı
gibi sert durup (diretir) ki, Allah onu dilediği vakit devirene kadar dik durmaya
devam eder,58 mealindeki hadiste, tevekkülsüz ve teslimiyetsiz birinin karşılaştığı
ilk darbede yıkılıp bir daha doğrulamayacağı belirtilmektedir. Böylesi hastalara
günümüzde sıkça rastlanıyor olmalı ki hastahanelerde hasta moralini düzeltmek,
ilaçla tedaviye daha hızlı ve olumlu cevap alabilmek için hastanın psikiyatri
bölümüne sevk edildiği bilinmektedir. Psikolojik desteğin bir başka sebebi de,
hastaya daha az ilaç yüklemek, yan tesirleri azaltmak ve tedavi masraflarını
asgariye indirmek olsa gerektir.
En şiddetli bela ve hastalıkların Peygamberlere sonra Allah’ın sevdiği diğer kullara
54

Müslim, Selâm, V7 54, nr. 71.

55

Kıyâme, 75/ 27; Sâd, 38/ 10.

56

Tirmizî, Tıbb, 1, nr. 2036- 2037; 3- 4, nr. 2039- 2040.

57

58

650

Buhârî, Merdâ, 1, nr. 5640- 5642, salgın bulaşıcı hastalıktan ölenlerin şehid sayılacağı müjdesi:
Tıbb, 30, nr. 5733, 31, nr. 5734.
Buhârî, Merdâ, 1, nr. 5643- 5644.
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ârız olduğu belirtilmektedir.59
Hastalık algısının sadece kişiyle ilgisinden alıp işi Allah’ın kaza kaderine,
musibetlere karşı rıza ile sabretmesine, tevekkül ve teslimiyetine bağlayarak soyut
dini ve itikâdi meseleleri öğretmek üzere anlam ve işlevsellik kazandırmaktadır.
Hastalıkla baş etmenin en önemli yollarından birisinin de moral destekle hastaya
sağlanacak direnç olsa gerek. Hastalık ve diğer musibetlerle barışık bir insan
olabilmenin yolu da aşağıdaki rivâyette görüldüğü gibi hem ilâhi müjde ile
bildirilmekte hem de stres ve kargaşaya mahal vermemektedir. Bu uygulama
ve anlayışın da Arap tababetinde (tecrübesinde) yeri yoktur: Resûlullah bir
hastayı ziyaretinde şöyle buyurdu: Peygamber (s.a.v.) ateşli bir hastayı ziyaret
etmiş ve o hastayı müjdeleyip Allah şöyle buyurmuştur dedi: “Bu benim
ateşimdir. Günahkâr kulumun cehennemdeki nasibini bu dünya da verip
günahlarından arındırmak için ona bu hastalığı vermişimdir.” Hz. Hasan
şöyle dedi: “Bir gece boyunca ateşli hastalığı çekmenin günahlarından bir miktar
eksilteceği ümid edilir.60
Hastaya Moral Destek, Akraba Dost Ziyaret Terapisi:
Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki hakları arasında “Hasta ziyareti” de
yer almaktadır. Üstelik Buhâri bunu “vacip) olarak başlıklandırmaktadır.61 Hasta
ziyaretinin, hasta olanın moralini düzeltip vücut direncini artırmaya önemli
ölçüde katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu tür hadisler, bir taraftan toplumsal
dokuyu güçlendirirken, diğer taraftan sıkıntıya düşenlere, hastalananlara
psikolojik bir destek sağlamaktadır. Günümüzde bazı tabipler, psikolojik desteğin
ve hastanın moralini yüksek tutmanın tedaviye % 25-30 katkı sağladığını dile
getirmektedirler.62
Câhiliyyede arapların geleneğinde hastalığın uğursuzluktan olduğu inancına
göre hasta ziyareti de uğursuzluk sebebi sayılabilir. Oysa moral destek anlamında
hastanın dostları ve yakınları tarafından ziyaretinin, teskin edici konuşmaların
etkisi inkâr edilemez. Bu yüzden Allah Rasûlü hem kendisi hasta ziyaret etmiş
hem ziyareti emretmiştir.63
5. Vücuttaki Ateş Sebebinin Uğursuzluk, Görünmeyen Gizemli Varlıkların
İlişmesinden Olmayıp Biyolojik Yapının Bir Tepkisi Olduğuna Dair:
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Buhârî, Merdâ, 3, nr. 5648.
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Tirmizî, Tıbb, 35, nr. 2088- 2089.
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Buhârî, Merdâ, 4, nr. 5649- 5650; Müslim, Selam, V/ 6, nr. 4- 5.
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Adil Yavuz, Tıbb-ı Nebevî Hadislerinin Kaynakları Ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme, Basılmamış Tebliğ.
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Buhârî, Merdâ, 4-5, nr. 5649- 5651; 13, nr. 5659; Cenâiz, 2, nr. 1239; Müslim, Selâm, V/ 6, nr.
4- 5.
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“Hz. Peygamber (s) hastanın (hummâlının) ateşinin su ile serinletilmesini tavsiye”64
etmesi, önem arzeder.
6. Koruyucu Hekimlik Kapsamındaki Bazı Hadisleri:
Henüz o çağlarda bilinmemesine ve asırlar sonrasına ait modern tıpta ciddiyetle
uygulanan bu tedbirlere dair örnekler de vardır.
a. “Yiyecek ve içeceklerinizin kaplarının ağzını açık bırakmayınız”65 buyruğu,
b. “Size ne oluyor ki, dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz.
Misvak kullanınız”66
c. “Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Kişiye ayakta
durmasını sağlıyacak olan az miktarda yemek yeter. İnsanın nefsi (iştahı) galip
gelirse de Üçte birini yemek için, üçte birini su için, üçte birini de nefes alabilmek
için ayırsın”67 gibi tavsiyeleri bunlardan bazılarıdır.
8. Hastalık Ve Tedavi Esnasında Yiyecek İçecek (Diyet) Rejimi Uygulaması:
Tedavinin olumlu seyretmesi için Resûlullah, işin cin, ruh, şeytan v.s. sataşmasına
karşı önlem değil hastanın biyolojik olarak toparlanmasına önem vermiştir. Bir
bakıma modern tıpta önemli yeri olan “Perhiz” (Hımye) uygulamıştır. Bunun
için beslenmenin önemine dikkat çekerek iyileşene kadar hafif yiyecekler
önermiştir.68 Bu uygulama da o devrin geleneksel tıbbında bilinmeyen bir
tedbirdi. Günümüzde hastahanelerde hastalara uygun yemek temini için uzman
diyetisyenlerin görevlendirilmesi gerçeği ise, bu nebevi tedbirlerden asırlarca
sonrasına rastlamaktadır.
9. Tıbbi Korunma ve Tedavide Duayı Kullanması:
Hz. Peygamber’e gelen hastalara karşı tutumundan gördüğümüz kadarıyla
hastalıklar ister bedensel ister ruhsal ve akli olsun yahut tedâvi malzemesi ister
maddi ister mânevî olsun işin dua ile desteklenmesi de modern tıpta hekim,
hasta ve hasta yakınlarının güç ve imkânını pekiştirmektedir.
Manevi (okuyarak) tedavi tarzı olan “Rukye” de diğer maddi tedavideki
kirlenmeler gibi illetlerden arındırılarak; hariçten hiç kimsenin, belki okuyanın
bile anlamadığı lâfızlarla okuma, şifa kudretini cin, şeytan ruh gibi varlıklara
ihale eden anlayış yerine herkesin anlayıp okuyabileceği, şifa kudretini de tek
64

Müslim, Selam, 76- 82.
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Müslim, Eşribe, 98- 102, Ebû Davud, Eşribe, 22, nr. 3731- 3732.
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Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 214.
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Bkz., Tirmizî, Zühd, 47, nr. 2380; İbn Mâce, Et’ıme, 50, nr. 3349.
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Ebû Dâvud, Tıbb, 2, nr. 3856; İbn Mâce, Tıbb, 2- 5, nr. 3440- 3446.
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ilâha veren okumalara müsaade etmesi önemli bir tedâvi imkânıdır.69 Önceki
uygulamaları pervasız ve katı bir şekilde elemeye tabi tutmadan reddetmemesi
günümüz şifacılarına ve eğitimcilerine de, geleneksel doğrulara saygılı olma
yolunda yeni bir tavır öğretmektedir.
10. Tıbbi Vakaları ve Musibetleri Gaybi ve Soyut Meseleleri Anlatmada
Motivasyon Aracı Olarak Kullanma.
İnsan hayatını bir bütün olarak almanın, eğitimde hitabet (Retorik) gücünü
artırmanın gereği olarak tıbbi rivâyetlerin, zahiren alâkasız söylemleri taşıyor
olmasına da dikkat etmek gerekir. Bunun için aşkın (müteal, soyut) mevzuları
insanlara anlatabilmek için bazı vakaları eğitim motivasyon malzemesi olarak
kullandığını bildiğimiz Hz. Peygamber’in hastalıkları da bahane ederek deruni
bilgileri anlattığını görüyoruz. Bu eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi “Tıp
Eğitimi”nde de görülmektedir. Misal olarak ateşli bir hastalık olan sıtmada “bu
cehennem ateşinden bir parçadır, onu su ile soğutun” diyerek insanların inkar, şirk,
günah v.s. sebebiyle inanca yönelmesi, haramlardan sakınması için cehennem,
hesap,mizan, sırat…gibi âhiret inancını pekiştirmesi dikkati çeker. Aynı hadisin
sonundaki “…su ile soğutun” beyanıyla da bu türlü hastalıkların câhiliyye inancı
ve şifacılarının itikadınca “uğursuzluktan”, “bazı varlıkların ilişmesinden”, “putların
gazabından” veya “artık ölüp gideceği için kimsenin ve hiçbir tedbirin fayda
vermeyeceği; sonun başlangıcı…” olduğu gibi hem Allah’ın şifa verme kudretini
hem de insanların faydalı olma yolunu kapatan zihniyeti ortadan kaldırmaktadır.

SONUÇ ve TEKLİF
Modern tıbbi perspektifte yer bulan bazı geleneksel ve dini tedbirler, Resûlullah’ın
hastalık ve tedavi tavsiyelerinde önemli bir yere sahipti. Bu tedbirlerin bazıları
şöyle sıralanabilir:
a. Hastalık, inanan için bir helak sebebi değildir. Allah’ın intikamı değil, mümine
bir hediyesidir. Eğer insan buna sabrederse büyük ecir alır; günahlarının affı
için kefarettir. Böylece hasta hastalanmanın stresine veya moral bozukluğuna
kendini bırakmaz; onu ilahi bir ihsan, lütuf olarak görür. Belki bu ruh haliyle
tedaviye de hızlı, olumlu cevap verirken hastaya daha az ilaç yüklenmiş ve
daha az masrafla tedavi gerçekleşmiş olur.
b. Hasta ziyaretlerini “Müslümanın birbiri üzerindeki hakkı, Kutsi hadis yoluyla
hasta ziyaretinden Allahın razı olacağı, günahların bağışlanacağı, hastanın
duasının müstecab olduğu müjdesi ile teşvik edilmesi. Ziyaret terapi
diyebileceğimiz yöntem kazandırması.
Bitkisel ve hayvansal gıdalar gibi maddi ilaçların şifasının, câhiliyye hekimlerinin
69

Şifa maksadlı okumalara dair bilgi ve örnekler için bkz.: Veli Atmaca, Hadislerde Rukye, Rağbet
Yay., Istanbul 2010.
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ve insanlarının anlayışıyla “uğurluluk veya sihirsel (majik) değil, hakikat olarak
faydalı olduğu anlayışı ile modern tıbba da rasyonel bir katkı sağlamıştır.
c. Ne câhiliyyedeki gibi her şifayı gizemli bir yönteme veya nesnedeki esrarengiz
bir güce bağlamakta ne de modern ve rasyonalist bir taassupla şifa veya devayı
sadece maddi ilaçlarla sınırlandırmaktadır. Hz. Peygamber bazı hastalıkların
manevi yöntem ve tedbirlerle iyileştirilebileceğine dair “rukye (okuyarak tedavi)”
gibi manevi yolları da ekleyerek tıbbın imkânlarına zenginlik kazandırmıştır.
d. Hem maddi hem manevi yöntemlerin uygulanmasında mutlaka “dua”ya yer
vermekle Hz. Peygamber’in tıbbi anlayışı, insanın uyguladığı ilacın ve yöntemin
gücünün sınırlı olduğunu göstermiştir. Bu katkı sayesinde, doktorların kendini
mutlak bir şifacı gibi görerek gurura ve kibre kapılmasını, hastaların da doktora
gidip tedavi oldum diyerek kesin bir şifa beklentisine girip aksi durumda hayal
kırıklığı yaşamasının önüne geçmiştir. Hâsılı hastalıkla barışık; şifa konusunda
sınırlı bir güce sahip olunduğu anlayışını hekime telkin ederken sonu hüsran
olacak beklenti ve vaatlerin yol açacağı yıkımlara ve şiddet teşebbüslerine karşı
da hastayı rehabilite etmektedir diyebiliriz.
e. Resûlullah, uygulama ve telkinleriyle tıbbı ve tedavi yöntemlerini, cahiliyye
tababetinin sihirsel ve büyüsel karmaşasından çıkarmakla beraber günümüzdeki
bazı bilimsel ve mesleki körlüğün sebebi olan maddeci ve akılcı (materyalist,
pozitivist ve rasyonalist) anlayışın baş edemediği veya aciz kaldığı metafizik
(Manevi) sebepleri de devreye sokmakla tıbbın yeni bir evreye girmesini
sağlamıştır. Bu maddi ve manevi vurguları hadis kaynaklarındaki Kitâbu’l- Merdâ
(Hastalar ve Hastalıklar) ile Kitabu’t- Tıbb (Şifâ ve Tedâvi) Bölümlerinde nakledilen
hadislerle örneklendirmek mümkündür.
f. Hem Kur’ân’daki hem de Hadislerdeki tıbbi değere sahip ibareler, insanın sağlıklı
kalması, hastalandıysa hem bedenen hem ruhen ve zihnen şifa bakımından
olumlu katkı sağlayacak, telkin, okuma, nasihat, ziyaret, hüzün, musibet ve
stres yönetimi, latifeler, tabii malzemenin kullanım ve tüketim şekli, insani ilişki
biçimleri, sabır, af, yardımlaşma, nasihatleşme, tevekkül ve sınırı, teslimiyet ve
tedbir gibi ferde ve topluma güven ve emniyet telkin eden Âyet ve Hadislerin,
sadece itikadi, ahkâmi ve ahlâki değeri itibariyle değil, tatbik edildiği takdirde
ferdin ve toplumun sağlığına yansımaları bakımından yeniden tasnif edilmesi
gerekmektedir. Bu konuda herşeyin doktorda ve ilaçta başlayıp bitmediğini, işin
içine ilâhi kudretin dâhil olduğunu bilen bir hastanın ve yakınlarının yanısıra
sorumlu hekimin de Allah’tan ümitvar oluşunun tedaviye hızlı ve olumlu
fayda sağlayacağı düşünülmelidir. Diğer yandan bakılırsa tedavi olumlu sonuç
vermediği hallerde hem hastanın hem de doktorun yaşadığı yıkım da ayrı bir
hastalık durumu olmalıdır. İşte bu olumsuzluğu İslâm Peygamberi’nin yaşayış ve
tavsiyelerindeki tevekkül, sabır, tedbir ve teslimiyet gibi zahiren ahlâki değerlerin
sağlık bakımından da kıymetli olduğunu dikkate almalıyız. Bu çerçevede
değerlendirmeye müsait kavramlardan hareket ederek, takvâ, ittikâ, hayır, şer,
habis, tayyib, sâlih, birr, ism v.d. sağlıklı yeni bir “İslâm Sağlık Ansiklopedisi”
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oluşturulabilir.
Neticede Hz. Peygamber, inanan insanın kendisi ve dünya hayatıyla ilgili inanç
esaslarını, ahkâmını ve ahlâk kurallarını tamamlamak üzere gelmiş olup bu
alanlara dair gerek hukûki gerek ahlâki beyanlarda bulunmak üzere farklı sanat
ve zenâatlere de temas etmiştir. Bu haliyle O, elbette hekimlik mesleği için
gönderilmemiştir ama iman, ahkâm, ahlâk, tevhid, insana saygı, insan gücünün
ve bilgisinin sınırlılığı bildirmek ve insan maslahatı (menfaatı) için tıpla da
ilgilenmiştir. Bu hâliyle diğer peygamberler gibi Hz. Peygamber de, zamanla
tevhid inancı bakımından kirlenmiş (hastalıklı) gelenek karşısında şu görevleri
yapmıştır: Önceki âdetlerden bütünüyle sakıncalı olanı tamamen “İptal”, bir
kısmı iyi bir kısmı zararlı olanını “Islâh”, tamamı faydalı olanını “İbkâ”, önceki
peygamberler ve sâlih kişilerden kalma, belki de önceki vahyin kalıntısı olanını
“İhyâ”, nihayet insanların canıyla ilgili ihtiyaçlarına hem nübüvvet alâmeti hem
de Allah’ın, Peygamberine bir lütfu olarak “İkram” kabilinden durum sergilemiştir.
Bir mecazla ifade etmek mümkünse O, tıp ilmi için gönderilmemişse de insanlar
için manevi tabiptir. Tıbb-ı Nebevî konusunda araştırma yapanların meseleyi
sadece tıbbi bilgi, rivâyetlerin sübutu, sened ve metin tenkidi, her zaman
yanılma ve gelişme ihtimal ve imkânına sahip akıl ve bilimsel verilerle sınırlı ele
almaması gerekmektedir. Burada tevhid inancından tutalım da her alandaki
bilgi, beceri, ilâhi imkân ve lütfun, soyut meselelerin insan idrakine indirgenerek
anlatılmasının, insanlara meslek öğretme değil insan haysiyetine ve İlâhî kudrete
aykırı olmayan bir inanç haliyle, işin ahlâkını ve ahkâmını öğretme nüktesini de
görmek gerekir.
İslâm öncesi diğer din ve medeniyetlerde (geleneklerde) olduğu gibi günümüzde
de sağlık alanını sadece hastalıkla sınırlandırmamak, şifayı da sadece hastalıktan
kurtulmak olarak görmeyen Tıbb ı Nebevî’ye göre sağlık politikasının önce
“hastalanmamak” olduğu, bunun için “Hıfzı’s- Sıhha”nın esas olduğu görülmelidir.
Geçmiş ve günümüz sağlık anlayışının diğer bir problemi ise, insan sağlığını
sadece dış dünyanın, maddi ve manevi etkileyicilerin, kazaların, mikroplarıni
cin ve şeytanların… değil dinin sınırlarını gerek hukuk (şer’î) gerek ahlâk
kurallarıyla çizdiği ilâhi düsturların hayata en doğru şekilde tatbiki demek olan
Hz. Peygamber’in hayat tarzından da gördüğümüz gibi, insanın günlük yaşayış
tarzı da sağlığı doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan denilebilir ki Tıbb ı Nebevî,
sadece bu konudaki rivâyetlerle sınırlı tutulmayıp “Siyer i Nebî’nin tamamı, tıbbi
(sağlık) açısından değer ifade eder”. Peygamberimiz “tabb i kulûb”tur. Sadece
bedenlerin ve ruhların değil aynı zamanda fert ve toplumun maddi manevi
kirlenmesine, hastalanmasına karşı kültürün, hayat tarzının da tabibidir. Onun
hayat tarzına ve nasihatlarına dikkatli ve çok cepheli bakarsak tıbbın alanı sadece
bu dünyadaki değil âhiretteki mutluluğu da içine alan bir derinliğe sahiptir.
Evet O hem dünyanın hem âhiretin, hem bedenlerin hem ruhların, hem sağlam
bilginin hem sâlim aklın tabibidir. Öyle ki sadece insanları değil Câhiliyye dâhil
diğer tıbbi gelenekleri de sihir, büyü, şirk, gizemlilik ve kişiye mahsus meslek
olup belli kişi ve ailelerin tekelinde istismar aracı olmak gibi kötülüklerden “tıp ve
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tedavi geleneğini tedâvî, eden bir hekimdir” diyebiliriz.

TEKLİF
Hastalıkların sebepleri yanında kitlesel hareketler ve gerek hasta hekim gerekse
hastaların diğer hastalarla ve sağlıklı kişilerle ilşikisini, davranış şeklini, iletişim
biçimini, toplumsal, ekolojik, kültürel, sosyolojik, yeme içme, giyim, estetik ve
dini açılardan inceleyerek sağlıklı envanter ve bilimsel stratejiler geliştirebilmek
için “Tıp Sosyolojisi” biriminin gerek hastahanelerde gerekse Sağlık Bakanlığı
bünyesinde kurulması uygun olacaktır. Bu başlık altında değerlendirmeye değer
hususlardan birisi de çeşitli hayat tarzı, kültür ve inanç topluluklarının mutlu bir
hayat sürmesi, hayatından aldığı haz ve ömür ortalaması, hastalıkların tür olarak
yaygın olduğu yerler de tedkik edilmelidir. Hangi ilaçların hangi coğrafyalarda ve
ekolojik, atmosfer basıncı farkları, kültürel, mineral, hayvansal ve bitkisel besin
bölgesinden hareketle ilacın olumlu ve olumsuz etkileri incelenmeye değer
olmalı.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp biriminin daha güçlü adım atabilmesi, bu
konuda uzmanların uzlaşı sağlayabilmesi ve ortak dili konuşabilmeleri için
mümkün mertebe Türkçe olmak kaydıyla “Geleneksel ve Tamalayıcı Tıp Sözlüğü”
hazırlanmalıdır.
İnsanın maddi ve manevi bakımdan “ahsen-i takvim” olarak yaratıldığı ibaresinin
estetik değil sağlık değeri taşıdığını dikkate almalıyız. Buradaki “takvim”in diğer
varlıklarda olmadığı; hastalıklara karşı dayanıklı, tedaviye en hızlı cevap veren,
hatta bütünüyle ilaç yüklemek yerine bu “güçlü, kuvvetli, metin” özelliğine
dayanarak vücudun hastalıkla baş edebileceği iç donanıma sahip olduğunun
bilinmesi gerekir. Tabir uygunsa insan vücudu içinde kendi eczahanesiyle
yaratılmıştır. Bundan hareketle modern tıp da hastanın vücudunu neredeyse bir
etkisiz ve iflas etmiş bir kadavra gibi görmekten kurtulup, insan vücudunun kendi
kendini tedavi edebilme dinamizmini yeni tıbbi bir bakış açısı olarak kullanabilir.
Böylece birçoğunun yan tesiri olduğunu bildiğimiz, bedenin bir kısmını tedavi
ederken diğer kısmında zarara yol açan ilaç rejiminin düzenlenmesine; az ilaç
yüklenmesine fayda sağlayabilir.
Geleneksel tıp denilince, İslam’ın ve Türk kültürünün tedaviye katkıları anlamında
münzevi, zâhidâne, tatminkâr, affedici, sabredici, toleranslı, karşılıksız yardımlaşma
kültürü, musiki açısından şaman ritimleri, halk müziği, sanat ve tasavvuf musikisi
gibi değerleri gözardı edercesine, neredeyse tamamen çin ve hint geleneğine
yönelinmemesi gerekmektedir. Bilinmektedir ki bitkilere ve evrensel enerjinin
iyileştirici gücüne inanılan Hint tıbbı, insan vücudunun yetkinliğine ve biyolojik
enerjinin düzenli işleyişine merkezli Çin geleneği yanında ruhsal ve akli hastalıkları
uğursuzluk ve ilahî cezanın v.s. sonucu olarak görülen hastalıkların İslâm Öncesinde
bile şamanın davulun ritmi, dile getirdiği nağmeler ve şiirsel tedavi yöntemi ciddi
olarak ilgilenmeyi beklemektedir.
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